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Новини.
Стартира изграждането на комплекса Уинслоу Гардънс.
211-метров небостъргач ще бъде изграден в Eвропа Парк София.
ФриНет се присъедини към Reichle&De-Massari.
Viessmann с амбиции за водещо присъствие у нас.
Газкомфорт с шестгодишно присъствие у нас.
Въздухообработващи централи - секционни модели.
Слънчеви колекторни системи - част II. Помпени колекторни
системи, монтажни специфики за максимална ефективност.
ВиК секторът у нас. Прогнозите за развитие са оптимистични,
смятат от МРРБ.
Системи за сграден мениджмънт. BMS решения за енергийно
ефективно управление на сградните инсталации.
Осветление за баня. Проектни специфики и критерии за избор на
осветителни тела.
Уеб системи за сигурност. Технически възможности за дистанционно наблюдение на дома и офиса чрез уеб камери.
Архитектите за тенденциите в кухненското оборудване. Новите технологии в кухненските уреди - част от интериора.
Автоматично поливане на голф игрища. От съвременните
системи се изискват многофункционалност, лесно обслужване и
ефективност.
Тестери за изолационно съпротивление. Нормативна база,
принципи на действие, работа с тях.
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Ехнатон представи техника на
HAUPA
На 18 март т.г.
фирма Ехнатон, дистрибутор на немския
производител HAUPA,
бе домакин на презентация в столичния
парк-хотел Витоша.
Колегите от Ехнатон
представиха голяма
част от гамата инструменти и материали
за обработка на кабели и за работа под напрежение на немската компания. Пред присъстващите специалисти
от търговски и инсталаторски фирми от областта на електрооборудването изпълнителният директор на HAUPA Йенс Паас заяви: „Фирмата ни е производител на всичко необходимо за безопасна работа на
електроспециалистите - инструменти за рязане на кабели, за снемане на изолация, кабелни накрайници, отвертки, клещи, куфари за инструменти, лични предпазни средства, принадлежности, фазомери, ръчни
и шлифовъчни инструменти, измервателни уреди и други“.
„Марката HAUPA е добре позната сред българските електроинсталатори, които още веднъж имаха възможност да се убедят в надеждните характеристики и високото качество на предлаганите изделия“, допълни г-н Паас.

Електро плюс предлага пълната
гама на Legrand
През месец март т.г.
Електро плюс получи оторизация да предлага пълната продуктова гама на
Legrand. До момента от
продуктовото портфолио
на Legrand фирмата е предлагала кабелни скари
Gamma-P, ключове и контакти Bticino и телени кабелни скари Cablofil. С новопридобитите права Електро плюс ще дистрибутира
цялата гама изделия на
компанията, включително
продукти за защита на вериги, захранващи гребени, електроинсталационни продукти, механизми от сериите Cariva и Mosaic, кабелни канали и колони DLP, подови кутии и евакуационни осветителни тела.
Изброените продукти вече са налични в складовете на Електро плюс
в Пловдив, София и Сливен, съобщават от фирмата. „Електро плюс
ще продава продуктите на едро, предимно на търговски и инсталаторски фирми. Основните акценти в търговската политика на фирмата ще бъдат подходящо управление на складовите запаси, както и
компетентно и своевременно обслужване“, заяви Милко Тодоров,
мениджър на софийския офис на компанията.
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Ромстал България откри търговски
център в София
През месец март
т.г. на бул. Ботевградско шосе отвори врати
първият търговски
център на Ромстал
България в столицата.
Компанията е част от
ROMSTAL GROUP, която развива дейността
си в шест държави, в
които присъства с над
250 филиала. „ROMSTAL е сред най-динамично развиващите се компании в Югоизточна Европа в областта на търговията с продукти и
оборудване за вътрешносградни инсталации. Стратегията на фирмата за присъствие на българския пазар е свързана с предлагането на
цялостна гама висококачествени продукти в областта на вътрешносградните инсталации, техническа помощ, конкурентни цени, установяване на отлични търговски отношения и висок професионализъм,
граден повече от 14 години“ , заяви Васил Мишинев, управител на
Ромстал България. „В новооткрития търговски център ще се предлага термооборудване от VIESSMANN, VAREM, SICC, UNIGAS, NOVA
FLORIDA, DANFOSS, RHOSS и други. Хидрооборудването е предоставено от водещи компании в областта, като CALEFFI, BORUSAN,
ARMAFLEX,GEORGE FISCHER, VALSIR, AQUATERM, UPONOR, VALROM, DAB,
GROHE, WALLRAVEN и много други“, допълва г-н Мишинев.

Адара Инженеринг откри офис във
Варна
В края на март
фирма Адара Инженеринг, специализирана в дистрибуцията на помпи и системи за отопление,
откри офис в град
Варна. „Развитието на фирмата наложи откриването
на регионален офис
във Варна с цел побързо и качествено търговско и сервизно обслужване на клиентите
ни от Източна България. Считаме, че директното ни присъствие в
град Варна ще ни позволи да разширим пазарния си дял в региона“, заяви
г-жа Здравка Атанасова, управител на Адара Инженеринг.
Дейността на Адара Инженеринг е свързана с търговия на водни
помпи и системи за отопление, водоснабдяване, отводняване и дренаж, както и на дозиращи помпи, разработени за приложение в областта на хранително-вкусовата промишленост, на водещия производител Grundfos. Фирмата е официален представител и на BUSCH по
отношение на произвежданите от компанията вакуум помпи и системи, специализирана е и в инженеринговата и производствената
дейност в областта на електрическите табла за управление на база
апаратура на Schneider Electric.
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Семинар на Роберт Бош ще
представи Junkers
На 26 май т.г. отдел Термотехника на
Роберт Бош, отговарящ за пазарната реализация на уредите,
производство на компанията Junkers (част
от структурата на
Bosch) у нас, организира среща на търговските и сервизните си
партньори от цялата
страна в столичния хотел Хилтън. На събитието ще бъдат представени новото поколение кондензни газови уреди и соларни системи, производство на Junkers. „Ще запознаем своите партньори с новата генерация кондензни газови котли Cerapur, високомощностните соларни системи, многообразието от конвенционални котли, както и с новия
каскаден модул, с които клиентите ни имат на разположение широк
спектър възможности за изграждане на индивидуални отоплителни инсталации“, заяви Татяна Чочева, продуктов мениджър в Роберт Бош.
Също така, в рамките на изложението Експо Енергетика (29 май
т.г ) направление Термотехника на Роберт Бош ще организира семинар в залата на палата 3 на Интер Ескпо Център, специално за представители на инженерингови и проектантски фирми от областта на
отоплението. Основна част в лекционната програма ще бъде посветена освен на новите продукти и на настоящите тенденции на пазара на газови уреди и соларни системи, както в общоевропейски план,
така и в България.

Магазин на ПРОФС отвори врати
във Видин

Шестият магазин от веригата ПРОФС бе открит официално на 15
април т.г. „Откриването на магазин от веригата ПРОФС в град Видин
е решение, което се базира на факта, че този район се развива по-интензивно напоследък, основно поради предстоящия строеж на Дунав
мост 2“, заяви Стилияна Буковска, управител на веригата. „В магазина
ще се предлага строителна и индустриална техника, заваръчни машини
и консумативи ESAB, компресори, изсушители Ceccato, ръчни инструменти BAHCO, пневматични инструменти Atlas Copco, инструменти за
газокислородно рязане GCE, вакуумни машини за почистване Starmix,
дискове и четки за метал Molemab, повдигащи и укрепващи средства
Forancra, строителна техника Chicago Pneumatic и др., лични предпазни
средства Sundstrom, лакове, байцове Sayerlack, термостопяеми лепила
Hermankoll и други“. В новия магазин на ПРОФС се предлага и техника под
наем от другата дивизия на Каммартон България - Каммартон Рентал.
През май компанията планира да открие още един магазин от веригата
- на сегашното място на офиса на Каммартон в град Варна, който се
мести в нова сграда, допълват от ПРОФС.

ТелеТек откри нов търговски център в Пловдив
На 17 април т.г. отвори врати новият регионален офис и склад на фирма ТелеТек в град
Пловдив. На обща площ от 500 кв.м на на ул.
Рогошко шосе са разположени склад, шоу-рум
и офисна част. „Откриването на поредния
търговски център на компанията е израз на желанието ни да предоставяме все по-бързо и качествено обслужване на своите клиенти от региона. Складът е удобен за обслужване и с два
пъти по-голяма площ от предишния. В новия
просторен шоу-рум клиентите и партньорите ни биха могли да се запознаят с модели от
основните продуктови групи в областта на
електрооборудването, осветлението и системите за сигурност, предлагани от ТелеТек. За
да демонстрираме функционалните възможности на продуктите, изградихме експозиция от
действащи табла и обособихме видеокът.
Офисната част от 80 кв.м, със собствен двор,
дава възможност за лесни и удобни товароразтоварни дейности, както и за спиране на автомобили“, коментира за списание Технологичен дом Анелия Стоянова, изпълнителен директор на ТелеТек.
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Към момента ТелеТек разполага с шест
регионални складове и офиси в градовете
София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и

Плевен. През тази година компанията планира преместване на досегашния офис във Варна в по-голяма и удобна база.
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Рувекс представител на COES
Отскоро фирма Рувекс е
официален представител за
България на италианския производител на хидротермални
системи и комплексни решения
за изграждане на водотермални и канализационни вътрешносградни инсталации COES.
„Вниманието на Рувекс бе привлечено от най-съвременната
разработка на концерна COES новото поколение стабилизирани полипропиленови тръби
без алуминий за водопроводни и отоплителни инсталации Coestherm
Hexa“, коментира новото партньорство Ивайло Викторов, изпълнителен директор на Рувекс. „Многослойните тръби Coestherm Hexa са
изградени от три съставни слоя полимери с добре усилена плътна
хексагонална кристална структура и предлагат всички предимства на
полимeрните материали и металните сплави само в една тръба.
Намалената дебелина на стената дава възможност за увеличаване на
вътрешното сечение, което води до 20% увеличение на водния обем
и значително намаляване на теглото на тръбата. Това позволява да
се използва тръба с по-малък диаметър при същия капацитет. Благодарение на външния слой от РР, тръбата е напълно съвместима за
съединяване с всички стандартни полипропиленови фитинги, а намаленото линейно разширение води до редуциране на броя на укрепващите конзоли“, допълва г-н Викторов.

Отвори врати новият търговски
център на Еником-М
На 5 април т.г в
столичния квартал
Дружба официално
бе открит Търговско-административен център, собственост на мебелна компания
Еником-М. На обща
площ от 11 000
кв.м. са разположени триетажен мебелен магазин, банков клон, офиси и панорамен ресторант.
„Акцентът в сградата е удобната и мултифункционална мебелна
къща, разположена на 3 етажа, със собствен главен вход и паркинг за
посетители. Мебелният магазин поддържа в наличност голямо разнообразие от дневни, детски стаи, спални и предлага проектиране и
изработване на кухни по индивидуален проект, което дава възможност
за покупка на момента. В случай че клиентът желае нещо нетрадиционно или нестандартно, екип от специалисти му изготвя и предлага
индивидуален проект, съобразен с личните предпочитания и възможности“, коментират от Еником-М.
В новия магазин на Еником-М клиентите могат да открият съвременни и модерни модели оборудване за кухня и баня на водещи производители като Тека, Pyramis, Franke, Siemens-Bosch, Gorenje и други.

КИИП подготвя проект за изменение на ЗКАИИП
Комисията към КИИП, подготвяща промени в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), е приключила своята работа, съобщиха от
Камарата на инженерите по инвестиционно проектиране. Председателят на комисията инж. Димитър Начев подробно запозна присъстващите на Общото редовно събрание на камарата
с подготвяните предложения. Мотивите за изменение на закона и предложените текстове ще бъдат публикувани в уебсайта
на Камарата и в едномесечен срок ще се приемат мнения и препоръки по проекта.
С подготвените документи ще бъдат запознати ръководството и членовете на Камарата на архитектите в България. След като окончателният вариант бъде одобрен от УС,
ще се търси съдействието на народни представители за внасянето му в Народното събрание, допълниха от пресцентъра
на КИИП.
Членовете на Камарата приеха и нов Правилник за работата на УС на КИИП. За първи път в правилника е включена процедура, по която членове на ръководни органи могат да бъдат
отзовавани за системно неизпълнение на задълженията си.
Промени се предвиждат и в уебсайта на Камарата, който ще
съдържа достъп до регистрите на КИИП и виртуална библиотека за нормативни документи.
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Смесители за баня Inca от Тека България

Серия смесители за баня модел Inca на водещия испански производител на кухненско оборудване, мивки и батерии Teka Industrial е
сред най-новите пазарни предложения на дъщерната им фирма у нас
Тека България. „Серията смесители за баня Inca се отличава с нов
практичен и стилен дизайн. В серията са включени комплект за баня,
смесител за мивка и смесител за биде. Комплектът за баня, включващ метална спирала, слушалка Basic и закачалка за стена, е подходящ за по-висок монтаж, с което предоставя допълнително удоб-

ство на потребителите. Моделите са изработени в съответствие с последните европейски
стандарти за качество и издръжливост и представляват
съвременно съчетание от технология и дизайн, с което несъмнено отговарят на изискванията на
всяка модерна баня“, коментират
от Тека България.
Фирма TEKA е позната на българския пазар като водещ производител на мивки и смесители за баня и кухня. Продуктовото портфолио на компанията включва голямо разнообразие от абсорбатори, абсорбатори тип камина, както и пълна гама уреди за вграждане
в това число, фурни, керамични плотове, газови плотове, електрически котлони, съдомиялни, микровълнови фурни и мелници за отпадъци.

Арх. Петко Йовчев бе преизбран за председател на КАБ
На редовното годишно Общо събрание на Камарата
на архитектите в България (КАБ) арх. Петко Йовчев бе
преизбран за председател на КАБ с мандат от четири
години. Преизбрани бяха и голяма част от членовете на
Управителния съвет на камарата, включително арх.
Атанас Тосев, арх. Желязко Иванов, арх. Бойко Столинчев, арх. Янка Сачкова, арх. Емил Сардарев, арх. Владимир Милков и арх. Светлозар Тузсузов. Нови членове на
УС са арх. Иво Пантелеев, арх. Петко Симеонов и арх.
Калин Цачев.
На форума присъстваха близо 300 делегати от цялата страна, които се обединиха около искането за категоричната промяна на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и за създаването на изцяло нов Закон за устройство на територията. Архитектите настояват да се
завишат критериите за признаване на правоспособност
и да има нормална конкурентна среда за архитектурните проекти, съобщиха от Камарата на архитектите.
Членовете на камарата настояват още да се изгради
ефективна организационна структура; да се създаде
конкурентна система за квалификация и допълнително
обучение; да се утвърдят механизми за контрол на
качеството на проектите и да се полагат грижи за младото поколение архитекти.
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Стартира изграждането на комплекса
Уинслоу Гардънс
Главен изпълнител на жилищния комплекс в столицата е Главболгарстрой
На 23 април т.г. стартира първата фаза от реализация на проекта за
изграждане на екологичен жилищен
комплекс Уинслоу Гардънс в столицата. Комплексът с индивидуално газифициране ще бъде построен в столичния квартал Манастирски ливади. Уинслоу Гардънс е мащабен проект, който включва още изграждането на още
два жилищни комплекса от затворен
тип, както и комплекс от смесен тип,
включващ жилищни и офис сгради. Те
ще бъдат реализирани по време на
втората и третата фаза на проекта.
Уинслоу Гардънс ще разполага със СПА
център, фитнес и басейн, подземни
паркинги на две нива, ресторант,
магазини, аптека, медицински кабинет, дневна занималня за деца, фризьорски салон и химическо чистене.
За главен изпълнител на комплекса, носител на сертификат за първи
клас инвестиция, е избрана българс-

ката строителна компания Главболгарстрой. Проектът се реализира с
партньорството на RREEF - инвестиционно звено за недвижими имоти на
Deutsche Bank. Общата стойност на
инвестицията е 200 млн. лева, като
105 млн. лв. от тях ще бъдат вложени за реализацията на първа фаза от
строителството на комплекса, а за
останалите две фази ще бъдат инвестирани съответно 50 млн. лева и
45 млн. лева. Около 9 млн. лева ще
бъдат внесени в държавния бюджет
под формата на данъци и такси,
твърдят от инвестиционната компа-

ния Winslow Developments.
Проектът е с обща площ 22,2 дка.,
като 12 000 кв.м от които ще заема
парк със специално подбрани неалергизиращи дървесни видове, уверяват
от Winslow Developments. „Нарастващото търсене на българския пазар на
жилищни имоти в комплекси от този
вид, предлагащи условия за качествено различен начин на живот на обитателите си, създава необходимостта от реализация на проекти от
типа на Уинслоу Гардънс. Той е изцяло съобразен с нуждите за сигурност,
удобство, икономичност, практичност и спокойствие на един съвременен европейски гражданин“, изразява
отношението си към проекта Пиер
Черки, управляващ директор на звеното за развитие и управление на
инвестиционни проекти в инфраструктура и недвижима собственост
на Deutsche Asset Management.

211-метров небостъргач ще бъде изграден
в Eвропа Парк София
Предстоят търгове за избор на изпълнители на сградните инсталации в небостъргача
211-метровата сграда ще бъде
изградена на територията на бившия завод Балканкар Средец в столицата, съобщават инвеститорите
– българската компания ГТМ - Ангел
Балевски ЕАД и водещата немска
компания в инвестирането, проектирането и строителството на
търговски комплекси в Европа ЕЦЕ
Проектмениджмънт. Небостъргачът
ще бъде основна забележителност
на Европа Парк София - многофункционален комплекс с търговски,
офисни и жилищни площи, хотелска
част, киноцентър и заведения за
хранене и развлечение.
„Луксозната офис-сграда е с разгъната застроена площ от около 80
000 кв.м. Небостъргачът ще обхваща
44 надземни и 3 подземни етажа.
Сградата ще има основно офис предназначение, като нива 33 – 40 ще
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бъдат предназначени за апартаментен хотел“, заяви за сп. Технологичен
дом Борис Балев, изпълнителен директор на инвеститора от българска
страна ГТМ – Ангел Балевски ЕАД.
Архитект на комплекса е германското архитектурно студио HPP
(Hentrich-Petschnigg and Partner), което по думите на г-н Балев печели
конкурса между шест архитектурни
студия от България, Австрия, Германия и Великобритания.
Мащабният проект - Eвропа Парк
София, ще бъде реализиран на територията на бившия завод Балканкар
Средец в столицата, т.е. в непосредствена близост до кръстовището на
булевардите „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ и „Генерал Тотлебен“.
Изграждането на комплекса ще
бъде реализирано на два етапа. Първоначално ще бъде построена офисна-

та сграда. Завършването й се планира за края на 2010 г. „Към момента все
още не са стартирали търговете за
избор на изпълнители на сградните
инсталации в небостъргача. Използването на фотоволтаични панели не
се предвижда, но внедряването на
съвременни технологии за отопление,
базирани на възобновяеми енергийни
източници не е изключено. В тръжните книжа ще бъдат изложени подробно критериите, на които трябва да
отговарят подизпълнителските фирми“, допълни г-н Балев.
През втората фаза на инвестиционния проект, която се очаква да
започне непосредствено след приключване на първата, ще бъдат изградени жилищен комплекс, допълнителни офисни площи, хотел и сгради
с развлекателно предназначение с
обща площ от 250 000 кв.м.

> ñúáèòèÿ

ФриНет се присъедини към Reichle&De-Massari
3.5 млн. лева ще инвестира R&М в България и региона през следващите години
Доставчикът на медни, оптични
кабели, структурни кабелни системи
и компоненти - фирма ФриНет, се
присъедини към „семейството“ на
швейцарската група Reichle&DeMassari. Новината бе оповестена пред
медиите на пресконференция, последвана от официален коктейл, с които ФриНет отбеляза десетгодишното си успешно присъствие на българския пазар. „Швейцарската компания
R&M е дългогодишен производител на
висококачествени решения за информационна и комуникационна инфраструктура, позната на нашия пазар
главно със структурната си кабелна
система. R&M има водещи позиции не
само на швейцарския пазар, но и в
много други държави. Компанията е
със сериозен опит и висока компетентност в областта на производството на медни и оптични компоненти,
аксесоари и кабели за изграждане на

пасивна комуникационна инфраструктура“, коментира Александър Петров, управляващ директор в новата
Р и М България. „Усилията на швейцарския производител са фокусирани
в два основни бизнес сегмента – публични (телеком и жилищно окабеляване) и частни мрежи (бизнес и индустриални комуникационни мрежи). Бизнес комуникационните мрежи на R&M
са насочени към висококачествени и
сигурни системи, които предоставят
интеграция на глас, данни и видео,
както и сградна автоматизация. В
областта на жилищното окабеляване компанията предлага лесни за използване системи за нуждите на цели
сгради или отделни жилища“, допълва той.
„Добрата макроикономическа обстановка в страната, бързото развитие на строителния и ИКТ бранша,
както и доброто позициониране на

ФриНет на пазара у нас са сред основните фактори, повлияли на споразумението ни с швейцарската компания. Reichle&De-Massari планира да
инвестира над 3.5 млн. лева в България и региона през следващите няколко години“, допълни Радостин Чугреев, регионален мениджър „Частни
мрежи“.
Освен в страната, Р и М България
ще оперира и в съседните държави,
включително Сърбия, Македония,
Гърция, Турция и Кипър.

Viessmann с амбиции за водещо присъствие у нас
Сред приоритетите в развитието на компанията са технологии, оползотворяващи ВЕИ
След дългогодишно присъствие на
българския пазар чрез мрежа от дистрибутори, отскоро водещата немска компания Viessmann присъства
у нас със собствен офис. „Българският пазар винаги е бил интересен за
нас. Стабилният ръст на икономиката и повишаването на жизнения стандарт през последните години, както
и присъединяването на България към
ЕС, създават благоприятна среда за
развитие на нашия бизнес. С основаването на дъщерно дружество в
България искаме да заявим дългосрочните си планове за сериозно
присъствие на българския пазар“,
заяви Александру Лупу, управител на
Висман България. На въпроса каква ще
бъде маркетинговата стратегия на
дружеството г-н Лупу отговаря: „Ние
предлагаме отоплителна техника от
най-високо качество и се стремим
към перфекционизъм във всяка област
от дейността и организацията на
работа на компанията. Следвайки
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този принцип, наша цел и в България
е постигането на водеща позиция на
пазара. Паралелно с широката гама
висококачествени продукти, ние
предлагаме допълнителна сигурност
на партньорите си, гарантирайки
професионално отношение и бърза
реакция при техническото обслужване на инсталациите“.
Като един от основните приоритети в дейността на компанията г-н
Лупу определя развитието на технологиите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници. „През
последните години Viessmann разшири продуктовата си програма с множество иновативни продукти, използващи възобновяеми енергийни източници, като термопомпи, слънчеви колектори и котли на биомаса. Това е
една от основните насоки за развитие
на компанията в бъдеще, за което
свидетелства и присъединяването
към групата на Viessmann на две нови
големи компании - Mawera и KЦB, ?ро-

извеждащи отоплителни инсталации
на биомаса с голям диапазон на мощностите. България с географското си
положение и природни ресурси предлага добра перспектива за изграждането на ефективни, енергоспестяващи
отоплителни инсталации, използващи
регенеративни енергийни източници.
Това направление определено ще е
един от приоритетите ни за развитие“, допълва той.

> ñúáèòèÿ

Газкомфорт с шестгодишно
присъствие у нас
Изложение и семинар за нови продукти на Vaillant Group организира Газкомфорт
На 26 март т.г. в шоу-рума на Газкомфорт в столицата официално бе открито изложението „Нови системни продукти на Vaillant Group“. Специалистите,
посетили изложбата, имаха възможност
да се запознаят и с най-новия член на
групата Vaillant – турската компания
DemirDokum, чиито газови уреди, радиаторни системи, котли на твърдо гориво
и климатици ще бъдат дистрибутирани
в България от Газкомфорт.
По-късно през деня Газкомфорт покани своите клиенти и партньори на семинар в хотел Хилтън, обект на който
отново бяха новостите в продуктовата
гама на Vaillant Group. Вечерта компанията организира изискана гала-вечер по
случай шестгодишното й присъствие на
българския пазар. На тържествена церемония Ива Константинова, маркетинг и
търговски мениджър на Газкомфорт,
връчи наградите на фирмата за 2007 г.,
избрани на основата на критериите – найдобър маркетинг, най-голям обем продажби и лоялност към марката Vaillant.
Изложението представи най-новото
поколение стенни газови котли на водещата немска компания Vaillant, включително новите автоматизирани енергоспестяващи кондензни уреди за отопление
и топла вода. „Новото поколение стенни
кондензни уреди ecoTEC plus са идеалното решение за отопление и топла вода в
жилища. Компактният размер и лесният
монтаж правят този уред удобен за поставяне на всяко място. Високата ефективност и икономичната експлоатация
са възможни, благодарение на използването на „скритата топлина“ от кондензацията на водните пари в изходящите
газове. Използването на тази топлина,
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която обикновено се изхвърля във въздуха, позволява да се постигне ефективност на използваната енергия над 109%.
Определяща роля за постигането на висока ефективност има и

широкият диапазон на модулация
на горелката
коментират от Газкомфорт. „Обща
отличителна черта на уредите от серията ecoTEC plus е високата им ефективност не само в режим на отопление,
но и при режим на подгряване на топла
вода. Системата „Акваконденз“ позволява да се повиши ефективността в
режим на производство на БГВ до 104%.
Допълнително повишаване на мощността се постига със системата AquaPower Plus, чрез която количеството
топла вода се увеличава до 21%, без да
се увеличават габаритите на уреда.
Сред останалите технологични нововъведения в серията кондензни уреди
на Vaillant са защитите от прегряване,
сухо горене, замръзване и изтичане на
газ, както и вградената цифрова информационно-диагностична система. Котлите поддържат и нови системни компоненти за допълнително надграждане на
наличните уреди със слънчеви колектори, например“, допълват предимствата
на серията ecoTEC plus от Газкомфорт.
Сред представените продукти на
немския производител бяха и сериите
стенни газови уреди за отопление и
топла вода atmoTEC plus, turboTEC plus
и turboTEC pro. „Технологията на немските газови уреди гарантира гъвкави решения за всякакви специфични изисквания и инсталации и предлага възможност
за допълнително включване към слънчеви системи. Техническите нововъведе-

ния в atmoTEC plus и turboTEC включват
нов хидравличен блок, съоръжен с регулируем вентил, специален филтър, който предпазва вторичния топлообменник
при двуконтурните уреди, и нов аквасензор за постоянна топла вода на изхода
на уреда. Модерната система eBUS допринася за двупосочна

комуникация между газовия уред
и външни устройства
за регулиране на температурата и
режима на работа“, коментират от Газкомфорт. „Инсталацията на уредите е
изключително удобна, благодарение на
хоризонтално разположените присъединителни фитинги, които допринасят и за
лесната подмяна на старите уреди с нов
модел, дори и при случаите на замяна на
проточен бойлер с уред за отопление и
топла вода. Уредите от серията PLUS
имат вграден допълнителен температурен датчик, който прецизира управлението на процеса на производство на битова гореща вода. Моделите от серията PRO също са снабдени с аквасензор,
регулиращ температурата на водата,
както и с всички необходими датчици за
контрол на изходящите газове“, допълват от Газкомфорт.

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

Въздухообработващи
централи
Секционните централи се използват широко при
климатизацията на административни и офисни центрове

Поддържането на параметрите на въздушната среда като температура, влажност и подвижност на въздуха в определени граници, осигуряващи комфортни условия за труд и почивка, налага
използването на системи за вентилация и климатизация. В об-

Необходимата топлинна и масообменна обработка на въздуха за климатизиране на големи помещения се
извършва във въздухообработващи
централи. Те представляват

ществените и административните сгради за създаването на
комфортни условия е достатъчно поддържането на температура, относителна влажност, чистота и подвижност на въздуха.
По принцип, поддържането на по-малък брой параметри с по-голям
диапазон на изменение значително опростява инсталацията, улеснява поддържането на висока надеждност и допринася за постигане на енергийна ефективност. Поддържането на голям брой
параметри в тесни граници поставя много по-големи изисквания към климатичната система и значително усложнява конструкцията й. Обикновено такива климатични системи са изградени от голям брой съоръжения с големи габаритни размери.
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комплекс от съоръжения
чрез които въздухът се пречиства,
обработва и му се предава необходимата енергия за транспортиране.
Структурата им се определя в зависимост от конкретните изисквания
за топлина и влажност на въздуха.
Основно въздухообработващите централи се делят на три групи, в зависимост от конструкцията си - зидани, секционни и агрегатирани.
Тъй като зиданите и агрегатираните централи са предназначени

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå
предимно за промишлени предприятия,
те не са обект на разглеждане в
настоящата статия.
При секционните централи елементите за обработка на въздуха конструктивно се оформят във вид на секции и блоксекции. Това значително
улеснява монтажа им, тъй като монтажните работи се свеждат до
свързване на отделните секции. Този
тип централи намират широко приложение както за климатизация на
обществени помещения, така и за
помещения с високи хигиенни изисквания.
Конструкцията на секционните
централи позволява различно окомплектоване на секциите в зависимост
от функциите на системата за кондициониране и конкретните изисквания към обработения въздух. Страничните панели се изработват от поцинкована ламарина и топлоизолация.
Оформят се като призматични кутии
с квадратно присъединително сече-

ÑÒÐ.

18

4*2008

ние. Корпусите им са от кухи стоманени или алуминиеви профили, свързани с лети алуминиеви или пластмасови ъгли.

Климатизация
на обществени сгради
със секционни централи
При секционния тип централи елементите се вграждат в отделни
секции. Например, вентилаторната
секция се изгражда на базата основно на центробежни вентилатори с
двустранно засмукване. В зависимост от конкретните изисквания се
избира големината на вентилатора,
посоката на лопатките и броят на
вентилаторите. За задвижване на
вентилаторите се използват монофазни или трифазни електродвигатели, вградени директно във вентилатора или свързани с него чрез
ремъчна предавка. Вентилаторът и
електродвигателят се монтират
върху виброизолационна рама, чрез

което се избягва пренасянето на
вибрации към конструкцията.
Често в отоплителната и охладителната секции се монтират топлообменници вода-въздух, изработени
от медни тръби с алуминиеви ламели. Плътността на контакта се осигурява чрез хидравлично раздуване.
След охладителя се монтира капкоотделител. На дъното на топлообменната секция се монтира вана за събиране на конденза. Използват се и
рекуперативни топлообменници,
електрически нагреватели и други.
Във филтърната секция се монтират
касети със зигзагообразно подреждане на филтриращата материя, джобни, метални или друг вид филтри.
Шумозаглушителните секции представляват кутия, в която успоредно
на въздушния поток са монтирани
кулиси от шумопоглъщаща материя.
За да се предпазят от запрашаване,
пред тях се монтира филтърна секция. Овлажнителната секция често

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå
се изпълнява като дюзова оросителна камера за адиабатно овлажняване
на въздуха.
Основните елементи на въздухообработващите централи са вентилатори, повърхностни топлообменници,
оросителни камери и филтри.

Специфики на използваните
вентилатори
Най-често се използват осовите
и центробежните вентилатори. Основни критерии при избора на вентилатор са условията на работа и особеностите на транспортирания
въздух. Изискванията, поставяни към
вентилаторите, са възможност за
плавно регулиране на дебита по време на работа, ниско ниво на генерираните шум и вибрации, равномерно
скоростно поле на изхода и други.
За регулиране дебита на вентилатора се използват няколко начина.
Обикновено регулирането на дебита
се постига чрез регулиране честота-
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та на въртене или чрез дроселиране.
Дроселирането е най-разпространеният метод поради лесното си изпълнение, но според редица специалисти е икономически неефективен. При
центробежните вентилатори за регулиране на дебита се използват и
осови направляващи апарати, които
се вграждат във вентилатора.
Стъпалната промяна на честотата
на въртене осигурява и стъпална
промяна в аеродинамичните характеристики. При осовите вентилатори
стъпалната промяна на честотата
на въртене се постига чрез изменение на ъгъла на поставяне на работните лопатки.

Повърхностни
топлообменници
Използват се за загряване или охлаждане на въздуха. В зависимост от
предназначението си, се класифицират като калорифери и въздухоохладители. Топлоносителят обикновено

е топла вода, пара или електрически
ток, а студоносителят е вода, хладилни агенти или воден разтвор на
етиленгликол.
Повърхностните топлообменници
се изграждат от стоманени или медни външнооребрени тръби. Допуска се
и използването на неоребрени тръби
при въздухоохладители, условията на
работа при които са свързани с образуването на заскрежаване. Стоманените тръби се оребряват със спирално навити ребра или ламели, а
медните - единствено с ламели. За
обезпечаване на безпроблемната
работа на калориферите и въздухоохладителите е необходимо осигуряването на непрекъснат и постоянен
контакт между тръбите и ребрата.
Обикновено при стоманените спирално навити калорифери това се постига чрез горещо поцинковане.
Необходимите параметри за избор
на повърхностен топлообменник са
топлинна мощност, начални парамет-
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ри на въздуха, вид на топлоносителя
или студоносителя, както и индивидуални изисквания към инсталацията
и други.

Конструкции филтри
Предназначението на филтрите е
пречистване на външния и рециркулационния въздух от механични примеси. В зависимост от конструкцията
си, използваните в системите за
климатизация филтри са рамкови,
касетъчни, рулонни и барабанни.
Рамковите филтри се характеризират с елементарна конструкция и
лесна поддръжка. Представляват метална рамка, на която е опъната
метална или пластмасова мрежа или
фино филтърно платно. Върху филтърната преграда се отлага прахът от
преминаващия през филтъра въздух.
Слоят прах, който се наслоява, се
превръща в допълнителна филтърна
преграда, но увеличава хидравличното
съпротивление на филтъра, вслед-
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ствие на което е необходимо да се
осигури периодичното му почистване.
Сред видовете рамкови филтри са
и мрежестите, които се характеризират с ниска степен на ефективност поради големите отвори на
мрежата. Използват се най-често за
предварително пречистване на въздуха. Друг вид - платнените рамкови
филтри, се характеризират с висока
ефективност и се използват предимно в автономни агрегати.
Касетъчните филтри са изградени от метална рамка, в която е поставена филтърна материя от полиестерни влакна. Подреждането на
касетите може да бъде в една равнина, напречно на въздушния поток или
V-образно. V-образното подреждане
осигурява намаляване скоростта на
въздушния поток и увеличаване на
акумулационната способност на филтъра.
Рулонни филтри. При този тип
филтри филтриращата материя е от

нетъкан текстил или влакнеста
маса. Навита е във вид на руло върху
барабан. По време на работа се пренавива от един барабан на друг. Характеризират се с висока ефективност, много добри експлоатационни
показатели, но и с доста по-висока
цена.
Барабанни филтри. Представляват високоефективни самопочистващи се филтри, характеризиращи се с
малко хидравлично съпротивление и
лесно обслужване. Основен елемент
от барабанните филтри е фина филтърна материя, опъната върху
въртящ се около хоризонталната си
ос барабан.
Към допълнителните елементи на
климатичните системи спадат противопожарни клапи, предотвратяващи разпространението на огън и дим,
жалузни решетки за регулиране на
дебита, шумозаглушители за намаляване на звуковото налягане и други.
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Слънчеви колекторни
системи
Част II. Помпени колекторни системи, монтажни специфики
с оглед постигане на максимална ефективност
В предишния брой на списание Технологичен дом бяха представени директните и индиректните слънчеви системи с естествена циркулация на топлоносителя. Макар и различаващи се по броя
на циркулационните кръгове, тези системи се характеризират
с редица общи характеристики. На първо място, това е общият
им принцип на работа, базиран на естествената циркулация.
Друга обща характеристика между директните и индиректните слънчеви системи с естествена циркулация е използването
на допълнителен източник на енергия. Във вид на електрически
или друг нагревател, той се монтира в акумулаторния съд. Когато интензивността на слънчевото греене е недостатъчна, за
да загрее водата в резервоара до желаните стойности, например, при продължително заоблачаване или през зимните месеци,
нагревателят се включва автоматично и дозагрява водата до
необходимата температура.
Слънчевите системи с естествена циркулация представляват
сравнително ефективно и евтино
техническо решение, но безпроблемното им и ефективно функционира-

не е свързано със спазването на
няколко важни условия. За да се
осигури добра циркулация на флуида, е необходимо бойлерът да се
монтира над колектора и то

възможно най-близо до него. Също
така, при тези системи съществува опасност от замръзване на водата в колектора и водосъдържателя. Проблемът е напълно решим – в
колекторния контур циркулира течност, която е с ниска температура на замръзване. Индиректните
слънчеви системи с естествена
циркулация на топлоносителя решават някои от недостатъците на
директните, но напълно логично са
и по-скъпи. Като цяло процесът на
топлообмен в системите с естествена циркулация протича с невисока скорост, което е от определящо значение за ограничаването на
ефективността им.
В настоящата статия продължаваме актуалната тема за производството на гореща вода от слънцето с колекторните системи с принудителна циркулация на топлоносителя.
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АL и ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ

> åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò
Системите
с принудителна
циркулация по-ефективни
Основен елемент в системите с
принудителна, наричана още и принудена циркулация на топлоносителя, е
помпата. Препоръчително е използването на допълнителна автоматика за
следене температурата на водата в
акумулатора, което се налага поради факта, че системата работи непрекъснато, дори и при отсъствието на слънце, например през нощта
или при облачно време. Следователно, вместо да се загрява, водата в
акумулатора ще се охлажда. Именно
за да не се допуска това, елемент от
системата са датчици за следене на
температурата на водата в акумулатора. В зависимост от генерирания от тях сигнал, помпата ще се
включва само когато температурата на водата в акумулатора е пониска от тази в колектора или в
зависимост от желаната темпера-
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тура. Помпата и допълнителната
автоматика, естествено, оскъпяват
системата. По-големият брой елементи на системите с принудителна циркулация определя и по-сложния
й монтаж, настройка и ремонт. Но
тези системи се отличават с повисока ефективност, което позволява да се намали колекторната площ,
тъй като добивът на топлина от
единица площ е по-голям.
За разлика от системите с естествена циркулация, при помпените
колекторни системи не съществува
изискването за монтаж на акумулаторния съд по-високо от колектора.
Монтажът на колектора би могъл да
се осъществи на покрива. А

акумулаторът да се монтира
навсякъде в сградата
Някои специалисти препоръчват
акумулаторът да е с вместимост,
подходяща да събере необходимото
количество топла вода за няколко дни.

Възможно е да се използва и допълнителен източник на енергия, който да
компенсира невъзможността на колектора да произведе гореща вода с необходимата температура при по-дълги
периоди на неблагоприятни метеорологични условия. В процеса на проектиране на слънчеви системи за целогодишно използване, задължително се
залага на акумулатор с допълнителен
нагревател, най-често електрически.
Ако акумулаторът е с две серпентини, е възможно да се включи към котел.
Логично, акумулаторът и тръбите
следва да бъдат добре изолирани, за
да се предотвратят загубите на
топлина.
Слънчевите системи с принудителна циркулация също се проектират като

директни или индиректни
системи
Принципът им на действие е подобен на описания в миналия брой на

> åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò
а

б

Фиг. 1.
Принципна схема на директна слънчева инсталация с: а) естествена циркулация б) принудена циркулация
1. Слънчев колектор 2. Акумулатор 3. Допълнителен източник на енергия 4. Помпа 5. Възвратна клапа

а
б
Фиг. 2 Принципна схема на индиректна помпена слънчева инсталация: а) с вграден топлообменник б) с външен топлообменник
1. Слънчев колектор; 2. Акумулатор; 3. Допълнителен източник на енергия; 4. Помпа; 5. Възвратна клапа; 6. Разширителен съд;
7. Топлообменник

сп. Технологичен дом принцип, характерен за системите с естествена
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циркулация. Директните слънчевите инсталации с принудителна цир-

кулация са ефективни, но не са подходящи за географски райони с
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твърда вода, както и за приложения, в които водата е
с по-висока киселинност. Изграждането им е целесъобразно в райони с по-мек климат, в които температурите рядко падат под нула градуса. Препоръчително е
осигуряването на защита срещу замръзване на водата. Индиректни слънчеви инсталации с принудителна
циркулация са подходящи за региони с продължителни
периоди на отрицателни температури.
Независимо от избрания вид на слънчевата система
- с естествена или с принудителна циркулация, топлоносителят в колекторния контур е добре да бъде химически очистена вода, както и по възможност да се използва антифриз на основата на етиленгликол или пропиленгликол. Препоръчително е слънчевите системи да
се изграждат като индиректни инсталации, т.е. с отделен колекторен кортур, тъй като по този начин се
осигурява по-дълъг експлоатационен живот на колектора.
За сравнение, при директните системи опасността
от корозирането му е значително по-голяма. При проектирането на слънчевите системи с оглед постигане на
висока ефективност, т.е. максимално оползотворяване
на достигналата върху колекторите слънчева енергия,
следва да се отчете комплекс от фактори. Сред тях,
наред с вида на слънчевата инсталация и типа на колекторите, са и начинът им на монтаж, включително
местоположението, ориентацията и ъгълът на монтаж
на колекторите.

Колекторите са част
от архитектурата на
сградата
Определящо значение за постиганата от слънчевата
инсталация ефективност има монтажното място на
колекторите. Обикновено, при по-малките инсталации
слънчевите колектори се разполагат върху покрива на
сградата и по-рядко върху специална метална конструкция. При всички случаи условието е колекторите да се
монтират на открито и незасенчено място. В повечето
приложения покривите напълно удовлетворяват това
условие, но все пак следва да се вземе предвид размера
на колектора и съществува ли засенчване от останалите части на сградата или от съседни постройки. Когато инсталацията е с по-голяма мощност, размерите на
колектора са значителни и това би могло да окаже влияние върху архитектурата на сградата или на околното
пространство. Друго добро решение за монтаж на слънчевите колектори е използването им като ограждащ елемент, което ги прави част от архитектурата на сградата.
При избора на място за монтаж на колектора е добре
да се има предвид, че той поглъща най-голямо количе-
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ство от слънчевата енергия, когато равнината му е перпендикулярна
на направлението на слънчевите
лъчи. През различните сезони, обаче,
ъгълът, под който слънчевите лъчи
достигат Земята в определена точка от нея, е различен. С цел постигане на максимално висока ефективност са разработени монтажни системи, които следват слънчевия
диск, както по дневния му път, така
и в зависимост от годишния сезон.
При стандартните колекторни системи, които са масово използвани у
нас, се следва принципът на постоянно ориентиране на равнината на
колектора в съответствие с дневното и годишното положението на
Слънцето, с цел оползотворяване на
най-голямо количество слънчева
енергия. Задължително е

ориентацията
на колектора
да е на юг
В краен случай, при невъзможност
да се спази това условие, се допуска колекторът да е ориентиран на
югоизток или югозапад. Препоръчителният наклон на колектора следва да е в диапазона от 30 до 60 градуса, като за оптимален се счита
наклонът от 40 - 45 градуса. Производителите твърдят, че при тази
ориентация и наклон сумарната денонощна трансформация на енергия
има максимум.
Логично, когато слънчевият колектор се монтира върху наклонен покрив, наклонът на колектора съвпада с този на покрива. Следва да се има
предвид, обаче, че ефективната работа на колектора е пряко свързана
с осигуряване на подходящ наклон на
колектора. Препоръчително е избягването на монтажни ъгли, по-малки
от 20 градуса, тъй като степента на
замърсяване на горната работна
повърхност на колектора се увеличава, вследствие на което ефективността на системата рязко се понижава.
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колекторите се монтират
върху плосък покрив

Технически проблем при този вид монтаж е постигането на добро укрепване на колектора върху покрива. В
случаи, при които

те се поставят върху специална носеща метална конструкция, обикновено изработена от стоманени профили. Върху носещата конструкция се монтира не само колекторът, но и тръбните връзки. Предимства на този
вид монтаж са възможността за избор на небесната ориентация на колектора и наклона. Като недостатък се
приема не особено естетичния вид на колекторното поле
и необходимостта от допълнителни инвестиции за топлинна изолация и предпазване на тръбната мрежа от атмосферни влияния.
При големи инсталации, при които с цел задоволяване нуждите от гореща вода на много хора системата
обхваща голям брой колектори, се използват специално
обособени площадки върху земята. Носещата конструкция се оразмерява за натоварване от сняг и ветрови
напор. При многоредово подреждане на колекторите е
необходимо да се определи подходящото разстояние
между тях, така че да се предотврати или ограничи засенчването на всеки следващ ред. Най-благоприятни
условия за засенчване се получават при изгрев и залез,
когато височинният ъгъл на слънцето и интензитетът
са с най-ниски стойности. При отсъствие на достатъчно място за монтаж се допуска засенчване при изгрев
и залез, но загубите от засенчване не трябва да надвишават 10% от попадналата върху колекторите слънчева радиация при липса на засенчване. Дължината на редовете не оказва съществено влияние върху засенчването.

Свързване на колекторите
Свързването на колекторите към тръбната мрежа
се осъществява по схема „долу-горе“, т.е топлоносителят постъпва в колектора в ниската му част и го напуска в по-високата. При свързване на няколко колектора, за изравняване на условията им на работа се практикува паралелното им включване. Когато броят на колекторите е голям, събирателната и разпределителната мрежи се изпълняват по т.нар. попътна схема Тихелман. Това осигурява еднаквото обтичане на колекторите с флуида. За ефективна работа на отделните колектори е желателно температурата на преминаващата
през тях течност да съответства на интензитета на
слънцегреенето, което би могло да се постигне чрез превключването им към акумулатори с различни температурни нива.
Темата продължава в следващия брой на сп. Технологичен дом с видовете колектори и конструктивните и приложните им специфики.
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AQUABION® - галванична система за
защита от котлен камък и ръжда
Не изисква употреба на реагенти и електроенергия.
Подходяща за присъединяване към водопроводи по DIN 1988.
Над 65% от питейната вода в света
е "твърда". Голяма част от домакинствата имат проблем с котления камък.
В регионите с твърда вода той е навсякъде - в пералната машина, бойлера,
миялнята, ютията, цедките на смесителните батерии и крановете, под формата на изсъхнали капки по фаянса и батериите в банята, в топлообмениците
на газовите котли. С не по-малка сила
тези проблеми стоят и при плувните басейни, СПА центровете и фонтаните.
Отлагането на котлен камък е свързано преди всичко с увеличаване разходите за енергия, а също и с разходи по почистване на системите и съоръженията. Има различни методи за борба с котления камък, но най-ефективният е йонната обработка на водата на базата на
електролиза, като напрежението за
електролизата се произвежда от самата вода.
В случая тя служи като електролит
в галваничен елемент, който се състои
от мед и цинк. На този принцип работи
устройството AQUABION. Устройството използва електролиза за премахване
на варовиковите наслагвания в медни,
пластмасови, неръждаеми, стоманени и
галванизирани тръбни системи. Няма
нужда от източник на енергия, както и
от поддръжка. Животът на AQUABION
е минимум 10 години и е подходящ за водозахранващи инсталации, охлаждащи
кули, водогрейни котли и бойлери, перални машини и др.
AQUABION предотвратява отлагането на котлен камък във водопроводните
системи и почиства натрупаните до
момента на монтажа отлагания по
вътрешните метални повърхности. Приспособлението функционира на принципа
на галваничния елемент с използване на
цинков реактивен анод - без присъединяване към електрическата мрежа и без
използване на магнити. С този екологосъобразен метод на третиране на водата
се образува гладък и много тънък защитен слой върху повърхността на тръбите в системите с мека вода, който като
катодна защита на металните стени
предпазва метала откорозия. Новият ION
активен анод АВ предпазва инсталациите чрез превръщане на агресивните натрупвания от котлен камък в сравнително малки частици, които са неутрализи-

рани и имат по-голяма
повърхност. Водата не
е омекотена! Важните
минерали остават във
водата, котленият
камък е просто неутрализиран и отмит. В
железни тръби ION активният анод АВ намалява корозията. След
възстановяване
AQUABION образува
предпазен слой, който
не допуска повторно корозиране както на желязно-медните, така и
на пластмасови тръби.
Ефектът "коронарна
тръба" е предотвратен.
Преди вземане на решение за приложение на системата е необходимо
да бъде извършена оценка на състоянието на
тръбопроводите и топлообменниците, както и
анализ на химичния
състав.

Предимства
n Бавно разтваряне на съществуващия

n
n

n

n

n
n
n

n

котлен камък и корозионни наслагвания
Намаляване на нови наслагвания във
всички метални тръби и съоръжения.
Не се изграждат скъпоструващи и
сложни инсталации с тежка поддръжка.
Незабавно спестяване на разходи чрез
удължаване на живота на тръбите,
отоплителните елементи, специалните фитинги и съоръжения.
Не се добавят никакви химикали към
водата. Йонизацията намалява нуждата от препарати и соли, по тази
причина е безобидно за околната
среда и спестява пари
Нулев бюджет за експлоатация - не
изисква никаква поддръжка.
Разходите от загуба на енергия драстично намаляват.
15 години опит в галваничното третиране на вода са доказателство за
ефективност.
Не изисква употреба на реагенти и
електроенергия. Подходяща за

присъединяване към всички видове
водопроводи.
Галваничната система AQUABION e
приложима за вертикален или хоризонтален монтаж на водопроводни инсталации, на резба и с фланци, за домакински нужди и за индустрията.

Цените
За домакинства за студена вода с
максимален дебит от 0,3 до 1,5 м3/ч от
160 до 210 евро. За устройства с по-голям
дебит - от 20 до 330 куб.м/час съответно от 5400 до 36 000 евро. При захранване на една жилищтна кооперация до 50
апартамета цените се движат от 500
до 4300 евро. Гаранционен срок на
AQUABION 5 години след монтажа.

"АКВАБИОН - България" ООД
Варна 9022, местност Св. Никола
(до "Пикадили парк"), м-н Оазис,
тел./факс: 052/341 307, GSM: 0884 195 979
e-mail: mail@aquabion-bg.com
www.aquabion.com, www.aquabion-bg.com

4*2008 ÑÒÐ. 33

> ÂèÊ îáîðóäâàíå

ВиК секторът у нас
Прогнозите за развитие на сектора са оптимистични, смятат
от МРРБ
инж. Пламен Никифоров, директор на
Дирекция водоснабдяване и канализация в
Министерството на регионалното
развитие и благоустройството

Бурното строителство в големите градове и най-вече в курортите поставя сериозни предизвикателства пред водоснабдителния
и канализационния сектор у нас. Развитието на туристическата
база значително изпреварва възможностите на ВиК инфраструктурата. Броят на жителите - постоянни и временно пребиваващи, отдавна е прехвърлил проектния капацитет на пречиствателните станции за отпадни води, особено в курортите, а източниците за питейна вода са крайно недостатъчни. Причините развитието на ВиК секторът все още да не успява да догони бързия ръст
на строителството са най-вече финансови. Инвестиционните
нужди на сектора са за над 10 млрд. евро, споделят от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Очаква се значителна част от
необходимите средства да се осигурят по линия на европейските фондове. В процес на подготовка са и
редица проекти, свързани с ВиК ин-
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фраструктурата в страната, които ще се финансират по линия на
оперативните програми Околна
среда, програмата за развитие на
земеделските райони и други финан-

сови източници. За настоящите
мерки, предприети за решаване на
проблемите в сектора и пътищата
за постигане на европейски стандарти във водоснабдителните и канализационните услуги у нас, разговаряме с инж. Пламен Никифоров, директор на Дирекция водоснабдяване и канализация в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Изграждане на
над 400 пречиствателни
станции до 2014 г.
Един от най-сериозните ангажименти, които страната ни като член
на Европейския съюз е поела, се отнася до изграждането на пречиствателни станции за отпадни води в
населените места. До 2010 година
България трябва да въведе в експло-
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атация пречиствателни станции за
отпадни води във всички населени
места с над 10 хиляди жители, а до
2014 година – за всички населени
места с над 2 000 жители, което
означава над 400 пречиствателни
станции.
Според г-н Никифоров, малко вероятно е да успеем да се вместим в
тези срокове, тъй като те предполагат много сериозен обем строителство, но все пак се прави необходимото, за да се ускори доколкото е възможно процесът. „Успоредно с изграждането на пречиствателни станции за отпадните води, трябва да се изграждат и канализационни системи. В голяма част от населените места, в които сме задължени да изградим пречиствателни
станции, липсват канализационни системи или са частично изградени.
Частично изградена е и канализацията в София. В почти всички градове канализационната мрежа се нуждае от разширение и рехабилитация.
Значителни проблемни зони има и по
Черноморието“, заявява г-н Никифоров. „Макар в някои градове в района
да има изградени пречиствателни
станции, като цяло ситуацията е
тежка. А и старите съоръжения се
нуждаят от рехабилитация. Проблем
съществува и от гледна точка на източниците за питейна вода, които
също са дефицитни по Черноморието. Необходимо е да се разработят
нови, но това не може да стане с

темповете, с които се разраства
легловата база в курортите, а и
всичко е обвързано с осигуряването
на финансовите ресурси“, допълва
той.

Източници за
финансиране
на ВиК сектора
„Благодарение на увеличения брой
източници на финансиране през последните няколко години, нарасна и
обемът на реализираните ВиК проекти. Вече не разчитаме само на
бюджета, имаме няколко кредита от
финансови институции или, с други
думи, кредитният рейтинг на ВиК
дружествата се повиши. Получаваме и дългосрочни кредити от търговски банки, отпуснати при много изгодни условия, без да е необходима
държавна гаранция. Имаме кредити
и от Световната банка за възстановяване и развитие, с които се финансират проекти в градовете Бургас, Русе, Стара Загора и Пловдив.
Във Варна и Добрич се работи с
кредити от български търговски
банки. Освен кредитите, други източници на финансиране са средствата, отпускани по оперативните програми. Все още продължава
реализацията на проекти със средства от програмите ФАР и ИСПА,
стартират и оперативните програми Околна среда и програмата за
развитие на земеделските райони“,
заяви г-н Никифоров.

Проекти, финансирани от
Световната банка
„В процес на подготовка са и няколко големи проекта за развитие на
ВиК инфраструктурата, които ще се
реализират със заем от Световната банка, в размер на 88 млн. лева.
Общата стойност на проектите ще
бъде 115 млн. евро заедно със съфинансирането от българска страна.
С него предвиждаме да финансираме
подготовката на проекти, които
общините ще предложат за финансиране от оперативните програми.
Основна цел на проектите е подобряване на инфраструктурата в шест
района – областите Добрич, Търговище, Стара Загора, Сливен, Разград
и Смолян. Търси се балансирано финансиране на инфраструктурата във
всички райони, тъй като по различни програми някои получават повече
средства, други по-малко“, коментира Пламен Никифоров.
Третото направление, в което се
работи, е довършването на няколко
язовира и пречиствателни станции за
питейни води, чието строителство
е започнало преди доста години, но
поради липса на финансиране не е
завършено. Планира се да бъдат довършени язовирните стени на язовир
Пловдивци – осигуряващ водоснабдяването за Мадан и Рудозем, язовир
Нейковци – за водоснабдяването на
Трявна, язовир Луда Яна - за водоснабдяването на Панагюрище, язовир
Студена – за водоснабдяването на

Ведил - Веско Петков
тел./факс: 02/ 868 52 58
тел.: 02/ 870 41 99, 871 31 70
GSM: 0888 626 758
e-mail: vedil@gbg.bg
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София, бул. "Драган Цанков" 170
ет.1, офис 3, тел./факс: 02/962 21 04
GSM: 0887 518 450
e-mail: office@barosltd.com
info@barosltd.com

www.barosltd.com
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Перник. „Към всички изброени язовири ще бъдат изградени и пречиствателни станции за питейни води.
Очакваме в края на месец май да
подпишем споразумението със Световната банка по този трифазен
проект“, допълва началникът на Дирекция водоснабдяване и канализация
в МРРБ.

Проекти по оперативните
програми ИСПА и Околна среда
В сектора започва реализацията
и на няколко проекта, финансирани
от европейските структурни фондове по оперативните програми ИСПА
и Околна среда. Това са основно пречиствателни станции и мерки за подобряване на водоснабдителната инфраструктура. В момента по програмата ИСПА се финансира изграждането на около 15 - 16 пречиствателни станции за отпадни води, в процес на подготовка са проекти за подобряване на водоснабдителната инфраструктура в Шумен, Смолян и
Варна. „Консултанти извършват
оценка на състоянието на мрежата
в северните области, които също ще
се финансират по оперативната
програма Околна среда. Във Велико
Търново вече се изпълнява проект,
финансиран с грант от френското
правителство. Изработва се и мастерплан за цялостната инфраструктура за водоснабдяване и канализация, който ще бъде основа за кандидатстване по оперативните програми. Почти в цялата страна, в различни области, по различни програми
масово се подготвят или са в процес на реализация проекти за ВиК
инфраструктурата“, съобщават от
Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

Изпълнява се
мащабен проект
в Стара Загора
„Планираните проекти, за които
споменах, включват и рехабилитация
на водоснабдителната мрежа в
съответните райони. Общата
дължина на водопроводите, които
подлежат на подмяна в страната, е
около 40 - 50 000 км. Ясно е, че това
не може да стане в много кратки
срокове, а и всичко е обвързано с
осигуряване на финансови ресурси.
Ще дам за пример град Стара Заго-
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ра, в който има режим на водата
повече от 30 години. Преди няколко
дни министърът на регионалното
развитие и благоустройството обяви каква е програмата за подобряване на водоснабдяването в града“,
заявява г-н Никифоров. „Освен средствата по ИСПА, предвидени за пречиствателната станция на Стара
Загора, дружеството получи и един
кредит от Европейската банка за
възстановяване и развитие. Предвижда се и получаване на субсидии от
Световната банка. Плановете са
тази година да се подменят около 30
км тръбопроводи, като част от тях
вече са подменени, защото проектът е в процес на реализация.
Надяваме се това да доведе до намаляване на загубите по водоснабдителната мрежа и премахването на
режима, както и до подобряване на
качеството на питейната вода.
Подобни проекти се предвиждат за
реализация и в други градове на
страната“, допълва той.

Новият закон за
водоснабдяването
и канализацията
Очаква се развитието на бранша
да бъде подпомогнато и от новия,
синхронизиран с европейските норми закон за водоснабдяването и канализацията, който ще регламентира определянето на собствеността
на ВиК инфраструктурните обекти.
„Предвижда се собствеността в
основната си част да бъде публично-общинска, тъй като става въпрос
за всички системи, които задоволяват нуждите от водоснабдяване на
населените места, обхванати от
една община. Публично-държавна собственост ще бъдат клоновете, обслужващи няколко общини или повече от една област, както и язовирите за питейно водоснабдяване. Отговорностите на държавата и общините ще бъдат балансирани. Тъй
като голяма част от ВиК системите имат надобщинско значение, се
предвижда обособяването на определени територии в области, като в
една област ще работи един ВиК
оператор. Всяка областна територия обхваща група от общини, поради което собственост върху мрежите ще има и държавата“, заявява в
отговор на въпроса как ще бъде
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Търси се консенсус между
държавата и общините
Законът предвижда също съвместно управление на инфраструктурата, съвместна отговорност при избора на нов оператор и контрола
върху дейността му. За тази цел ще
бъдат създадени Териториални съвети, като в тях ще бъдат включени
представители на държавата, общините, ВиК оператора и Асоциацията
по водите. „Досега държавата имаше над 50% или 100% участие в управлението на обектите. За първи
път се предвижда в териториалните съвети на собствениците на инфраструктурата да има 50% участие на държавата и 50% участие на
общините, а решенията в тях да се
вземат с мнозинство от 2/3 от гласовете. Това означава, че нито
държавата, нито общините ще могат да взимат решения самостоятелно. Трябва да има консенсус между националните и местни структури на управлението в територията,
за да се приеме дадено решение“,
заяви г-н Никифоров.

Национален съвет
по водоснабдяване
и канализация
В закона се предвижда да бъде
създаден Национален съвет по водоснабдяване и канализация, оглавяван
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от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. „В защита на обществения интерес,
съотношението между членовете му
ще бъде балансирано. Съветът ще
се състои от седем представители
на националното сдружение на общините и седем представители на
държавните ведомства и министерства. Отговорностите на Министъра на регионалното развитие,
като председател на съвета, ще
бъдат свързани с изразяването на
становища по стратегията и контрола върху дейността на териториалните съвети. Ще има и правомощията, когато е наложително да
променят границите на тези обособени територии, в които действа
ВиК операторът. По места ще се
вземат решенията, свързани с избора на ВиК оператор и контрола върху
дейността му“, коментират от
МРРБ.

Законът за регулиране
на ВиК част от новия Закон
„В закона също са заложени някои
основни положения, свързани с изграждането на инфраструктурата,
включително въпросите, свързани с
отговорността на държавата, общините или ВиК операторите, ако
това им е възложено. Уреждат се и
въпросите, свързани със сервитутите при изграждането на инфраструктурата. В момента има закон за
регулиране на ВиК, който засяга

същата дейност с предоставянето
на ВиК услугите. Затова решихме, че
е най-правилно да се обединят двата закона в един, като законът за
регулирането на ВиК услугите изцяло се влива в новия закон за водоснабдяването и канализацията. В отделна глава на закона е инкорпориран
целият закон за регулиране на ВиК
услугите“, твърди Пламен Никифоров. Законът разглежда също основните взаимоотношения между потребителите и ВиК операторите,
които досега винаги са уреждани с
подзаконови нормативни актове.
Сред тях са Наредба 4 за проектирането, изграждането и експлоатацията на сградни водопроводни и
канализационни инсталации, която
ще продължи да действа заедно с
други осем законови нормативни
акта, описани в закона и свързани с
неговото конкретно приложение.
„Казаното се отнася и за наредбата за цените, за качеството на
услугите, както и някои други подзаконови нормативни актове, които
са преработени с оглед по-пълноценното прилагане на закона“, коментира г-н Никифоров.
„В преходните и заключителните
разпоредби на закона се предвижда и
определянето на срокове за изпълнение на отделни процедури. Например,
за превръщането на инфраструктурата в публична, предоставянето й
за управление на ВиК оператори и др.
В общи линии в закона става въпрос
конкретно за управлението на инфра-
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структурата и лансирането на отговорностите на
държавата и общините“.

Възможности за публично-частни
партньорства
В момента единственото населено място в страната, в което има концесия за дейността Водоснабдяване
и канализация, е столицата. С разработването на новия
закон за водоснабдяване и канализация Министерството
на регионалното развитие и благоустройството планира създаването на съвместен проект с международната
финансова корпорация на Световната банка, който да
изследва възможността за развитие на публично-частни партньорства в сектора. „Ще бъде извършен анализ
на всички райони в страната, от гледна точка на определени в проекта критерии, за да се прецени възможна ли
е реализацията на публично-частни партньорства в отделните райони. Анализите в първия етап на проекта са
доста интересни. Вторият етап ще се развие след приемане на Закона за водоснабдяване и канализация с реализацията на един или два пилотни проекта, свързани със
създаването на публично-частни партньорства. Законът
дава възможност и за по-краткосрочни договори за управление, които обикновено са с период от три до пет
години. Това дали да е краткосрочен или дългосрочен даден договор, ще се решава в регионалните структури на
управлението в сектора. Те ще решават каква да е формата на партньорството, как ще се осъществява и т.н.,
в зависимост от поставената цел на взаимоотношенията“, заявява г-н Никифоров.

Не достигат квалифицирани кадри,
категорични са от МРРБ
„Като цяло прогнозите ни за развитие на ВиК сектора
са оптимистични. Ако запазим темповете от последните
години, най-вероятно в периода, даден ни от Европейския
съюз да изравним нашите с европейските стандарти в
областта, ще успеем в значителна степен да реализираме набелязаните цели. За съжаление, липсата на достатъчен брой квалифицирани специалисти в бранша се очертава като сериозна пречка за развитието му. На този проблем в последните години не се обръщаше достатъчно
внимание, като се считаше, че финансовите средства са
достатъчни за реализацията на един проект. Но без необходимите специалисти, няма как да се реализират толкова голям брой проекти. Специалисти са необходими както
при проектирането, така и за изграждането и експлоатацията на тази инфраструктура“, категоричен е г-н Никифоров. „Този проблем бе разискван и в рамките на конференцията по случай световния ден на водата на 22 март
и тепърва ще се поставя на много места, за да намери
своето адекватно решение. Проблемът бе обсъден и с
представители на Университета по строителство, архитектура и геодезия и ще направим необходимото, за да се
увеличи броят на кадрите, които се приемат и завършват
в строителните специалности. За съжаление, немалка част
от тези кадри, които се обучават и завършват нашите
университети, не остава в България. Проблемът вероятно ще се задълбочава в близките години и ще създава все
по-сериозни затруднения“, допълва г-н Никифоров.
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Системи за сграден
мениджмънт
BMS решенията са мощен инструмент за енергийно ефективно
управление на сградните инсталации
До преди няколко години индустриалните производства бяха запазена територия за приложение на автоматизираните платформи. Днес системите за автоматизация намират все по-масово
приложение в търговски, офисни и административни сгради.
Специално разработени за приложение в сгради, съвременните
автоматизирани решения разполагат с неограничени възможности и практически биха могли да обединят контрола върху всички инсталации в една административна, търговска или офисна
сграда, осигурявайки най-оптималното им управление. Основната функция на системите за сграден мениджмънт, популярни и
у нас с абревиатурата BMS (Building Management System), е поддържането на комфортен микроклимат в сградата при максимално ефективно оползотворяване на енергийните ресурси.
Понижават значително
енергийните разходи
Системите за сграден мениджмънт, или BMS, представляват
отворени, модулни, йерархични автоматизирани системи за мониторинг,
контрол и управление на инсталациите в една сграда. В най-общия случай BMS обединява контрола върху
климатичните, вентилационните и
отоплителните инсталации, осветлението, енергийния мениджмънт и
системите за достъп и пожароизвестяване, осигурявайки по-висока
ефективност в използването на
енергийните ресурси. Основна цел на
системите за сграден мениджмънт
е и да оптимизират оперативните
разходи за поддръжка на сградата.
Централизираните системи за сграден мениджмънт мониторират всички параметри в сградата, имащи отношение към комфорта и безопасността на обитателите, от една
страна, и енергийните потоци, от
друга. Сред най-важните предимства от използването им е огромната свобода за настройване на
параметрите на микроклимата, ко-
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ято осигуряват.
Направени изследвания показват,
че инсталирането на система за
сграден мениджмънт би могло да
доведе до минимизиране на енергийните разходи с до 30%, като същевременно оптимизира функционирането на сградните инсталации.

Структура
на системите
Системите за сграден мениджмънт обхващат голям брой софтуерни и хардуерни елементи. И
това е напълно логично предвид факта, че BMS интегрира различни подсистеми, мониториращи и управляващи отделните сградни инсталации.
Отвореността на системите се
осигурява от наложили се комуникационни протоколи, като Profibus, Cbus, SOAP (Simple Object Access Protocol), XML (Extensible Markup Language),
BacNet (Building Automation and Control
Networks), Lon, Modbus, ZigBee и други.
Използването на стандартни протоколи улеснява структурирането
на системата и прави възможно

включването на средства за контрол и управление, както и полеви
прибори от различни производители.
Разбира се, специалистите с практически опит в изграждането на
системи за сграден мениджмънт се
отнасят доста предпазливо към използването на устройства от различни производители в рамките на
една подсистема, дори и обхванати
от доказал се в практиката мрежов
стандарт.

Важна е диагностичната им
функция
Съвременните системи за сграден мениджмънт интегрират мониторингови, контролни, управляващи
и оптимизационни функции. Мониторингът върху сградните системи е
постоянен и обикновено в реално
време, с цел осигуряване на коректното функциониране на инсталациите, изпълнение на своевременна
сервизна намеса и, не на последно
място, минимизиране на енергийните разходи. В работната станция,
наричана още операторска станция
или операторски пулт, се събират
данни за консумацията на електричество, газ и вода от отделните
подсистеми и за сградата като цяло,
анализират се и се предприемат
действия с цел оптимизирането им.
Обикновено управлението на всяка от интегрираните в системата
сградни инсталации се осъществява
на локално ниво – например включването и изключването на отоплението се управлява на ниво отоплителна инсталация, а осветлението - на
ниво осветителна система. В зависимост от конфигурацията на конкретната система за сграден мениджмънт е възможно настройките
на всяка от подсистемите да се
прави централно - от операторската станция или локално - от управля-
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рат добре, а да посъветват оператора какви действия следва да се
предприемат с цел постигане на
оптимални работни параметри и
ниски енергийни разходи.

Измерват се параметрите
на микроклимата

ващото ниво на отделната инсталация. Всяка от подсистемите на BMS
обхваща необходимия брой полеви
устройства, които могат да бъдат
сензори за съответните контролирани величини и изпълнителни механизми.
Цялостната информация за текущото състояние и енергийните раз-
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ходи на отделните инсталации се
изпраща към операторската станция, където се визуализира, анализира и диагностицира под формата на
таблици и графики, показващи тенденциите. Сред най-важните функции на системите за сграден мениджмънт е не просто на установят
дали сградните системи функциони-

Автоматичното управление на
отделните сградни инсталации се
базира на предварително въведени
режими на работа (дневни, седмични,
дори месечни) или е функция на текущите стойности на отделни контролирани величини, например температура, влажност и т.н. Информацията,
събрана от датчиците, се предава на
контролер, който сравнява текущите стойности на следените променливи с предварително въведени базови стойности и изпраща управляващи сигнали към съответните изпълнителни механизми. По този начин
се постига оптимална работа на климатизацията, осветлението или вентилацията с оглед поддържане на
комфортен микроклимат при минимален разход на енергия.
Например, осветлението в отдел-
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ните помещения би могло да се включва или изключва от
съответната подсистема на BMS в зависимост от програмиран дневен режим или на базата на отчетено
присъствие от сензори за движение. Датчиците за движение, освен да подпомагат управлението на осветлението, се грижат и за функционирането на системата
за сигурност. Задачата им е да „известят“ съответния
контролер за наличието на движение, който от своя
страна да задейства звукова или светлинна аларма, да
изпрати сигнал до охраната на сградата и т.н. При активиране на пожароизвестителните датчици системата би могла автоматично да затвори входовете на въздухопроводите, за да спре достъпът на кислород в помещението, както и да включи смукателната вентилационна
система в съответната зона.

Отоплителната инсталация
като част от BMS
Различни са стойностите на възможната икономия на
енергия, дължащи се на инсталирането на система за
сграден мениджмънт. Според повечето източници, разходите за отопление биха могли да се понижат с до 10%,
което представлява около 7% от общите енергийни разходи на сградата. Разбира се, конкретните стойности
на икономията са въпрос на предварителен анализ за
конкретния проект.
Съществуват различни технически възможности за
контрол и управление на отоплителната инсталация.
Сред най-често срещаните е в зависимост от предварително зададени времеви режими, според температурата в помещенията и външната температура и т.н.
За реализацията на отделните технически възможности се използват различни средства, например температурни датчици, термостатични радиаторни вентили и други.
При работа на системата според предварително зададен времеви режим, отоплението и/или производството на горещата вода се изключват и включват, следвайки програмиран дневен, седмичен или друг режим. Найцелесъобразно е обаче управлението съобразно температурата в помещенията и външната температура, на
базата на показанията на различни видове сензори. Сред
поддържаните от BMS функции е автоматична защита
от замръзване на топлоносителя в отоплителната и
водата във водопроводната инсталация, при която котелът и помпите се включват автоматично при външна
температура под 0 °C. Друга функция е компенсиране на
разликата между външната температура и температурата на водата, циркулираща в отоплителната инсталация. Сред най-широко използваните технически средства са термостатичните радиаторни вентили, които
в зависимост от температурата в помещението отварят или затварят, контролирайки притока на топлоносител в радиатора или конвектора. Въпреки широкото си
използване, термостатичните вентили сами по себе си
трудно биха могли да се възприемат като елемент от
съвременните системи за енергиен мениджмънт, тъй
като работят независимо от BMS.
Статията продължава в следващия брой на сп. Технологичен дом.

ÑÒÐ.

46

4*2008

> îñâåòëåíèå

Осветление за баня
Проектни специфики и критерии за избор на осветителни тела
за баня
Когато става въпрос за интериорно осветление, банята е може
би помещението, на което се отдава най-малко значение от
всички останали в жилището. Дори и в по-съвременните бани
изкуственото осветление често пъти се свежда до едно единствено осветително тяло, монтирано на тавана или над огледалото. При баните с малки размери, това осветление може и
да е достатъчно, стига да е коректно избрано и оптимално
разположено. Но при баните с по-голяма квадратура, които освен за хигиенни нужди, се използват и като място за релакс и
презареждане, е нужно да се отдели повече внимание на осветителите. Целта е да се постигне добре балансирано съотношение между функционалните и естетическите характеристики на осветлението, което освен стилистично да подчертава
атмосферата в банята, трябва да гарантира безопасна експлоатация с подходящата степен на защита.

Осветяване
на функционалните
зони в банята
Добрият план за осветлението в
банята е съобразен със съществуването на различни зони със специфично предназначение в помещението. От първостепенна важност е
добре насоченото и достатъчно
силно осветление на местата за
бръснене, гримиране или взимане на
душ. Често разпространен и доста
погрешен подход е монтирането на
светлинен източник директно над
огледалото. Резултатът са удължени сенки точно върху лицето, което
определено затруднява козметичните ритуали и рефлектира върху себевъзприятието.
Добро решение биха били вертикалните осветителни тела, или аплици, разположени симетрично от
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двете страни на огледалото, на разстояние между 90 и 100 см един от
друг, и на височина приблизително на
линията на очите. Те с лекота елиминират характерните сенки под
очите, бузите и брадичката.
Все пак, в зависимост от размера и позиционирането на някои огледала, страничните светлини разбираемо могат да се окажат непрактични. В такъв случай съществува
и сравнително по-рисковата опция да
се монтират директно върху огледалото - особено ако размерът му е
внушителен. Ако и това е неприложимо в отделния случай, осветител
над огледалото ще бъде неизбежният, макар и несъвършен избор. При
този вариант е необходимо да се
спазят някои основни правила – да се
подберат светлинни източници с
мощност поне 150 вата, и да се раз-

положат на височина 1,90 - 2 метра
от пода. Още по-добрият начин е
монтирането на осветително тяло
с удължена форма (около 50 см), което да разпръсква равномерна светлина.
Втората зона в банята, която
изисква специално отношение, е
тази под душа. Ако той не е изолиран от останалата част на помещението, или пък ако душ-кабината има
достатъчно пропускливи стъклени
или пластмасови стени, може би
няма да се наложи да се добавят нови
осветители. Но ако мястото тъне
в полумрак, вариант би била високо
разположената лампа със стъклен
абажур (пластмасовият ще изкривява бялата светлина към жълта). Подобно решение намира добро приложение и дава добър ефект и в зоните над ваната и тоалетната.
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многобройните светлинни източници
около огледалата в гримьорните на
звездите.

Степен на защита
на осветителите за баня

Зони в банята с различна степен на влажност

Основно и акцентно
осветление в банята
Основното осветление в банята
най-често се реализира чрез осветител, монтиран централно върху тавана. Освен с традиционен аплик, то
може да бъде изпълнено и с вградени
в окачен таван лунички. Друг вариант
е „сводестото осветление“, което
се монтира зад издаден от тавана
корниз, и разхвърля приятно меко
сияние по всички ъгли на банята.
Ако целта е вниманието да се
концентрира върху отделни елементи от интериора на банята, се изпол-
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зва акцентно осветление. То дава
възможност да се акцентира по стилен начин върху специфични орнаменти или лъскави повърхности, които
предлагат, например, стенните плочки над ваната.
Допълнителни възможности предлага осветлението тип „греда“, при
което поредица от малки източници
се монтира върху метален лост.
Вариантите са или директна светлина надолу, или отразена от тавана
омекотена светлинна вълна. Друга
вариация са „холивудските глобуси“,
които най-често се асоциират с

Основният критерий, който отличава подходящото осветление за баня
от останалите интериорни осветители, е вградената защита срещу
проникване на вода. Степента на
защита се обозначава върху осветителните тела с маркировката IP.
Абревиатурата IP идва от Ingress
Protection и означава, че осветителното тяло е подсигурено с различни
степени на защита, гарантиращи му
надеждна работа в затворени мокри
помещения. IP маркировката е ключова за осветлението в банята и свидетелство за степента на защита
на съответното осветително тяло.
Степента на защита е основен критерий за избор на осветителите за
баня. Маркирана върху осветителните тела, тя указва доколко надеждно е устройството за използване в
по-екстремните условия на мокрите
помещения в жилището или хотелската стая. На практика, степента на
защита определя доколко добра е
защитата на корпуса на осветителя. Тя се изписва като абревиатурата IP, плюс две числа, например - IP44.
Първото число показва степента на
защита срещу проникване на частици или чужди тела, като инструменти, прах и др. А втората се отнася
за защитата срещу проникване на
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Степен на защита
срещу течности
0 - отсъствие на защита
IPx1 - защита при вертикално падащи капки вода (например вследствие на кондензация)
IPx2 - защита при директно пръскане с
вода до 15 градуса по вертикала
IPx3 - защита при директно пръскане с
вода до 60 градуса по вертикала
IPx4 - защита при пръскане вода от всички посоки (допуска се ограничено проникване)
IPx5 - защита при струи вода с ниско налягане от всички посоки (с ограничено
проникване)
IPx6 - защита при струи вода с високо
налягане
IPx7 - защита при потапяне между 15 см
и1м
IPx8 - защита при дълги периоди на потапяне под налягане (плувни басейни)

течности и точно тя е важната за
осветителните тела в банята.
Градацията на числото за прах и
чужди тела започва от 0 (никаква
защита) и стига до 6 (максимална
защита). Съответно, тази за течности е от 0 до 8. Логиката в осигуряването на сигурност срещу проникването на вода е аналогична. Така
например, осветително тяло със
степен на защита IP44 е защитено
срещу проникване на твърди тела, поголеми от 1 мм, и е защитено срещу

проникването на вода, дори и бъде
пръскано с нея от всички посоки. Найвисоката възможна степен на защита е IP68, което означава пълна защита срещу прах и възможност за
потапяне под вода при високо налягане, и то за дълъг период от време.
Разбира се, това съвсем не означава, че за гарантиране на висока сигурност на работа на осветителното тяло в банята е необходимо то да
е със степен на защита IP68. При
всички случай, необходимата степен
на защита следва да се определи от
специалист.

Степен на защита
в различните зони
на банята
При проектиране на осветлението
в банята се използват някои условни
граници, обусловени от различната
степен на влажност в отделните
функционални зони на помещението.
Имайки предвид, че не всички зони в
банята - около тоалетната, над и
около ваната, душ кабината и мивката, са еднакво мокри, помещението
се разделя на четири зони в зависимост от степента си на влажност –
зона 0, 1, 2 и 3.
Зона 0 е тази вътре или в непосредствена близост до ваната или душ
кабината. Тъй като това е най-мократа част от помещението, много
настоятелно се препоръчва използването в нея на осветление с ниско захранващо напрежение (до 12 волта) и
със степен на защита IPx7, която оз-

начава подводно светене. Зона 1
включва общото осветление, разположено на височина над 2,25 метра от
пода. В тази зона изискването е за
степен на защита най-малко IPx4. Или
минимум IPx5, ако има подвижен душ.
Зона 2 е тази в близост до ваната
или душ кабината (на отстояние до
60 см.) и над тях, ако банята е повисока от 2,25 м. Осветителните
тела, монтирани в зона 2, трябва да
са със степен на защита минимум
IPx4. Зона 3 е освободена от специални изисквания по отношение степента на защита на осветителните
тела, но с уговорката, че в нея няма
източник на течаща вода.
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Уеб системи за сигурност
Технически възможности за дистанционно наблюдение на дома
и офиса чрез уеб камери

Извън обичайното си приложение, уеб камерата
лесно би могла да се превърне в минисистема за
сигурност. В тази си функция тя замества сложни системи за сигурност, изградени на базата
на скъпоструващо оборудване. Уеб системите
за сигурност осигуряват постоянен онлайн мониторинг в избраната зона от домове и малки
офиси. Свързана директно към компютъра, уеб
камерата заснема и предава видео и звук в реално време през Интернет. В настоящата статия са разгледани методите за уеб наблюдение,
които предлагат конвенционалните и безжичните модели уеб камери, и ключовите моменти в
инсталацията на системата за сигурност.

Възможности
за уеб наблюдение
Техническите възможности за
превръщането на уеб камерата от устройство за забавление в техническо средство за охрана на жилищата
са няколко. Най-често използваният
вариант е заснемане на случващото
се в едно или повече помещения и изпращането на видеозаписа като прикачен файл по електронната поща.
Другата възможност е публикуване
на „видяното и чутото“ в уеб стра-
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ница през определени интервали от
време. Например, на всеки десет секунди камерата заснема мониторирания участък от дома. След това кадрите автоматично се качват в определен за целта уеб сайт, откъдето
потребителят получава пълна представа за това какво се случва в контролирания участък от дома или
офиса в негово отсъствие. За да не
се товари връзката с поредица статични картини, някои модели камери
използват детектори за движение.

Снимат и изпращат файлове в Интернет, само когато се случва нещо
реално в помещението и има регистрирано движение на обекти. Заснетото се публикува веднага в уеб страницата или се изпраща като прикачен видеофайл на електронната поща
на потребителя. Използването на
тези сензори за движение щади усилия на отдалечения наблюдател, който може да си спести доста ценно
време от постоянно взиране в статичното съдържание. Визуалният
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контрол от разстояние би бил пообхватен, ако е придружен със звук.
Повечето съвременни модели уеб
камери разполагат с вградени микрофони, а други просто следва да се
окомплектоват с микрофон.

Етапи при инсталация
на системата
Първият етап в изграждането на
системата за отдалечен контрол на
домашни и малки офисни приложения
през Интернет включва свързването
на уеб камерата към USB порта на
компютъра. Следва софтуерната
инсталация, при която някои модели
камери осигуряват първоначален
тестващ режим за аудио- и видеосигнала. Ако компютърът е Windows
базиран, добре е преди визуалните
настройки на уеб камерата да се
провери версията на DirectX пакета
на операционната система, отговорен за работата с приложения,

съдържащи графика, видео/аудио и 3D
анимация. В общия случай подходящата версия за качествено изображение е DirectX 9.0. Инсталационният
софтуер, с драйверите за устрой-

ството и инструментите за работа
с видео- и аудиосъдържанието, обикновено са приложени на CD към уеб
камерата или са достъпни на сайта
на производителя.
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Предварителната настройка за запис също е част от
пакета опции, която е особено важна при изграждане на
системата за отдалечен контрол над дома. Няколко елементарни за използване опции позволяват задаването на

режим на запис (capture) само на снимки или видео, които
незабавно се изпращат като прикачен файл по електронна поща. Добре би било да се отдели внимание и на броя
заснети кадри в секунда. По-големият брой кадри осигурява по-плавно движещи се обекти в картината. Ако
камерите са повече от една и са разположени в различни
части на къщата, има възможност за избор на режим на
визуализация. Както вече бе споменато, друго софтуерно решение е възможността заснетото директно да се
публикува в специално създадена за целта уеб страница
през определен период от време. Ръчно или дистанционно се настройва периодът от време, например дали това
да става на всеки 10 секунди или на 2 часа. За целта е
разработен специализиран за съвместна работа с уеб
камери софтуер, публикуващ записаните файлове през
настроения период от време. С помощта на допълнителни програми, потребителят може лесно да обновява секюрити сайта си директно от уеб камерата.

Компресия на видеозаписа
Обикновено видеозаписът „на живо“ е съставен от 24
до 30 кадъра в секунда. Кадър с телевизионно качество (или
640x480x24 bits/пиксел) отнема близо 921 000 бита. Това
са приблизително 27 MB в секунда само видеоданни, които
некомпресирани биха заели доста място на диска на компютъра. Проблем би представлявало и изпращането им по
електронната поща. За целта софтуерът на уеб камерата компресира видеозаписите в достатъчно малки файлове, които безпроблемно да се изпращат като прикачен файл.
Използва се компресия на аудио- и видеофайлове чрез кодеците, които вече са поддържани от операционната
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Уеб контрол през мобилния телефон
За потребителите на уеб контрол с по-динамични професии и без възможност да
упражняват постоянен мониторинг върху ставащото в домовете или офисите от
персоналния си компютър, на пазара вече се предлагат и мобилни решения. Те са базирани на технологията UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), която използва WCDMA (малки базови станции, свързани с мрежата на оператора през DSL линия)
за предаване на данни по въздушен интерфейсен канал.
Мобилната видео система се състои от три основни компонента – видеокамера,
модем и 3G GSM. За осъществяване на връзката е достатъчно потребителят да позвъни
от мобилния си телефонен апарат. Дистанционно от него могат да се променят настройките на системата, включително и наклона и оптичното увеличение на камерата, или да се направи видеозапис на избран момент.

система, например MPEG-1, MPEG-2,
MJPEG, MCMP, MCMW и MJPEG2000
файлово кодиране. Компресираните
файлове с помощта на специално предназначен за това софтуер предоставят не само по-добро качество при задоволителен обем, но и важната синхронизация на звук и картина.

Hi-Tech решения за уеб наблюдение
По-компактните решения за онлайн
контрол на домашни и малки офисни

приложения чрез уеб камери обезпечават целия процес посредством
вграден сървър, осигуряващ дори оптимизация на JPEG файловете при
статичен режим на снимане. Тази
съвременна функция позволява на потребителя да следи по всяко време
това, което „вижда“ и неговата камера, чрез стандартен интернет
браузър. Контролът в реално време
е възможен от всеки компютър с
достъп до глобалната мрежа, посред-

ством персонална идентификация по
потребителско име и парола.
Разширени възможности за наблюдение през мрежата предлагат и безжичните уеб камери. Ако потребителят разполага с безжична домашна
или офисна мрежа, би могъл да постави камерата навсякъде в обсега на
сигнала. Системата съдържа вграден
2.4-гигахерцов безжичен предавател,
най-често в комплект със закрепващи елементи, които са свързани само
с USB кабел към безжичния адаптер
на PC-то, плюс захранващ адаптер.
Софтуерът има идентична функционалност, предоставяйки през Интернет видеоизображение в реално време, както и автоматичен кепчъринг
на видео върху твърдия диск на компютъра. Специални модели безжични
камери за нощно наблюдение биха
могли да се използват за контрол на
помещения вътре и около къщата,
специално в участъците, където осветлението е слабо.
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Архитектите за тенденциите
в кухненското оборудване
Най-новите технологии в кухненските уреди са неразделна част от
интериора на съвременната кухня
Като съвременна версия на домашното огнище, кухнята е мястото, където всеки прекарва немалка част от времето си и което
обикновено се свързва с топлина и уют. Може би и затова на
съвременния интериорен дизайн на кухнята се обръща все повече
внимание, а модните тенденции в кухненското обзавеждане се
развиват толкова динамично, колкото и за други, далеч по-представителни части на дома. Още повече, че актуална остава и в
последните години философията за съвременния дом като едно
общо пространство, в което между отделните помещения с
различно предназначение границата става все по-символична.

арх. Гергана Стефанова

Тъй като кухнята вече традиционно е част от трапезарията и дневната, това поставя сериозни изисквания не само към дизайна и обзавеждането й, но и към използваните в нея
кухненски уреди. За съвременната
визия в обзавеждането на кухнята и
ролята на модерната техника в нея
разговаряме с едно от водещите
имена в областта на интериорния
дизайн у нас - арх. Гергана Стефанова.

Клиентът търси високо качество,
но на добра цена
Относно взискателността на клиентите при избора на техника за кухнята арх. Стефанова коментира:
„Клиентите са придирчиви към техниката в кухнята и това е напълно
обяснимо, тъй като това са уреди,
които не се сменят често. От друга
страна, разнообразието е огромно и
всеки иска да избере най-доброто за
съответната цена. Например, при
избора на абсорбатор, особено когато кухнята е част от дневната, се
търси уред, който едновременно да
е достатъчно мощен и в същото
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време да бъде тих. Също така, трябва да изглежда добре и да бъде лесен
за поддръжка. Когато се избира фурна, се предпочитат тези, които предлагат повече възможности, например
от размразяване до интензивно печене. Търсят се „умни“ миялни машини,
пестящи ток и вода, както и хладилници с голям обем, с ледогенератор и
диспенсър за студена вода“.
„Разбира се, хората, които в момента обзавеждат нови жилища или
сменят старото си кухненско оборудване, са отворени към новите технологии. Интересуват се от съвременните фурни с няколко нива, от сензорни или бързонагряващи се кухненски
плотове, самопочистващите се фурни с пиролиза, хладилници с различна
влажност в зоните за зеленчуци.
Разбира се, мнозинството клиенти
търсят съвременни технологии, но на
разумна цена. Всяка информация за
това какво се предлага, къде се предлага и на каква цена, особено когато
е поместена в реномирано специализирано издание, е много полезна за
специалистите, занимаващи се с
интериорен дизайн като мен. Днес

рядко се купува техника за дома, още
повече ако става въпрос за обзавеждане на цели комплекси, без сериозно
предварително проучване на пазара“,
заявява г-жа Стефанова в отговор на
въпроса кой е определящият критерий при избора на техника за кухнята
- цената или качеството.

Важен е не само красивият
дизайн
Домакинската техника не остава
встрани от общата динамика в усъвършенстване на възможностите,
понижаване на енергийната консумация и изискванията за повече екологичност. Уреди, които само допреди няколко години са били последна дума на
техниката, днес вече влизат в категорията стандартно изпълнение или
дори са морално остарели. В отговор
на въпроса „До каква степен архитектите и интериорните дизайнери успяват да следят не само последните
модни тенденции в обзавеждането, но
и развитието на съвременните технологии в областта на кухнята?“, арх.
Стефанова заявява: „Съвременните
технологии в областта на техниката
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Кухня, представена на Международен мебелен
салон Париж 2008 г. Архитекти - Роберто и Лудовика Паломба.

за дома и особено в кухнята са много
важни за архитекта и интериорния
дизайнер. Познаването на най-новите
постижения в тези области, които
именно правят дома ни технологичен,
трябва да бъдат включени в интериора на съвременния дом, наред с найновите достижения на дизайна. Разбира се, аз и колегите ми архитекти
повече се интересуваме и вълнуваме
от външния вид“.
„Има съвременни решения, които са
се превърнали в икона на съвременния дизайн. Но това не означава, че
не се обръща внимание на качеството, цената и новите технологии.
Често самите клиенти се интересуват от възможностите за енергоспестяване на уредите и архитектът
следва да може да ги насочи в правилната посока. Затова подобни статии
в специализираната преса са едновременно полезни и интересни за архитектите, дизайнерите и проектантите“, допълва тя.

Обръща се все по-голямо
внимание на енергийния клас
„В последните години все по-голяма част от клиентите започна да
обръща внимание на качеството на
битовата техника, свързвайки го с
класа на енергийна ефективност“,
коментира Гергана Стефанова. „От
няколко години българската нормативна уредба изисква задължителното му посочване за всеки битов уред,
предлаган в търговската мрежа.
Докато се лутаме сред разнообразието от стоки с еднакъв вид и функционалност, цената, марката и
външният вид са най-лесните критерии, но често това струва скъпо.
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Високият енергиен клас на уредите
означава пестене на енергия, което
освен че е изгодно от икономическа
гледна точка, е и екологосъобразно“,
допълва тя.
Обикновено енергийният клас и
консумацията на енергия в киловати
са описани в техническите данни за
уреда. Пренебрегвана подробност е, че
това са два отделни показателя. И
двата важни и с пряко отношение към
максималната ефективност на уреда,
но даващи различна информация на
клиента. За разлика от изразходваните киловати, класът на енергийна
ефективност е показател, които се
определя на базата на т.нар. индекс
или показател на енергийна ефективност. Най-общо индексът на енергийна ефективност представлява съотношение на годишната спрямо стандартната консумация на електроенергия за съответния битов уред. Потребителят получава крайните стойности от пресмятанията, изразени в
буквени знаци на латиница от A до G.
В този ред А е еквивалент на възможно най-висока степен на енергийна
ефективност и отбелязва, че уредът
консумира по-малко енергия за работата си. Съответно приближаването на
класа към G го нарежда сред по-ниско
ефективните, т.е. с висока консумация на енергия.

Не само пестенето на енергия,
но и екологосъобразността е
важна
„Предполагам, че всеки специалист
в областта на интериорния дизайн
познава класификацията за енергийна
ефективност – скалата А – G, която
се отнася не само за кухненските
уреди“, коментира арх. Гергана Стефанова, допълвайки: „За мен, като
жител на планетата, а не само като
архитект, пестенето на енергия и
опазването на природата са две много важни теми. Животът в хармония
с природата трябва да се превърне в
наша философия, защото мрачните
прогнози на еколозите започват да се
сбъдват. Днес редица производители
на домакински уреди предлагат модели, пестящи енергия като аспиратори/абсорбатори, оползотворяващи
отпадната топлина, готварски печки
със сензори, изключващи керамичния
плот, когато няма нищо върху диска,
енергоспестяващи крушки и т.н. Вяр-

вам и се стремя да убедя и клиентите си, че всички тези дребни на пръв
поглед неща, приложени от всеки от
нас, ще имат реален резултат в опазването на планетата ни.“

Кухнята става
все по-професионална
Специално внимание в съвременната кухня се обръща и върху функционалността. От кухненските уреди се
очаква да бъдат не само енергийно
ефективни, но и лесни за употреба,
безопасни и по-възможност почти
безшумни, компактни и с възможност
за вграждане. Според арх. Стефанова,
съвременните тенденции в кухненското обзавеждане са подчинени именно
на функционалността. „Днешните
кухни все повече приличат на професионалните ресторантски кухни. Често се използват иноксови работни
плотове, които са лесни за почистване и поддръжка с метални открити
полици, които са лесно достъпни. Все
по-търсени са големите абсорбатори, по възможност с лампа, висящи над
отделен остров с вградени уреди за
готвене - котлони, скара, даже фритюрник. За любителите на кулинарното изкуство на първо място е удобството. Това означава такова разпределение на уредите, което изисква
възможно най-малко движение между
тях“, коментира г-жа Стефанова.
„Самите производители на кухни предлагат много интересни нови решения
– плот за затопляне на съдовете,
светващи лампи при отваряне на
шкафовете и т.н. Не бих могла да
пропусна и мивките от нови материали, произведени на базата на полимери, кварц, гранит; не само бързо нагряващи, но и бързо изстиващи керамични плотове; „потъващи“ в плота батерии, когато мивката е под прозореца и още много други „помощници“,
превръщащи времето ни в кухнята в
празник. От естетическа гледна точка, тенденцията е към изчистеност
на формите, хоризонталност на горния ред шкафове или пък разполагането на цели стени с шкафове от горе
до долу, с вградени уреди в тях, или пък
подвижност на елементите. Модерна
е комбинацията на лакиран MDF и
естествена дървесина – много светла (избелен дъб) или много тъмна (венге), за двата реда шкафове“, допълва
тя.
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Автоматично поливане на
голф игрища
От съвременните системи за поливане на голф терени се
изискват многофункционалност, лесно обслужване и ефективност
Ако има спортна област, която допреди няколко години звучеше
повече от екзотично у нас, то това е голфът. За сметка на това
днешният инвестиционен интерес в изграждането на голф игрища е повече от впечатляващ. И не е необходим внимателен
анализ на пазарната ситуация, а само бегло проучване, за да се
направи изводът, че голфът в България явно е следващата спортна любов на определен кръг сънародници, а може би и на запалените от години европейци. Няма как да не се стигне до този извод,
ако се позадълбае в проектите за изграждане на голф игрища у
нас и обявените намерения за реализиране на подобни инициативи. Така или иначе, голф игрищата безспорно са едни от найкрасивите спортни терени. И напълно естествено създаването
и поддържането на тези огромни площи в перфектен, радващ
погледа вид, съвсем не е лесна задача. Основна заслуга за свежия
вид на тревата, а оттам и за качеството на терена, има поливната система. Поради високите изисквания към техническите
качества на поливните системи за голф игрища, се използват
професионални решения, проектирането и изграждането на които изисква задълбочени познания и ноу-хау.
В този и следващия брой на списание Технологичен дом ще ви запознаем с изискванията към съвременните
автоматични поливни системи за
голф игрища.

Автоматичното поливане ефективно и икономично
Основна цел на всяка една поливна
система е да компенсира изпарената
от почвата и отделена чрез листната маса вода, както и водата, загубена при оттичане и други подобни
явления. Тази компенсация е абсолютно наложителна за поддържане на
водното равновесие, осигуряващо
живота на растенията, тъй като
именно от почвата те извличат необходимите им хранителни елементи.
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Като най-ефективно решение за напояване на огромните тревни площи
на голф игрищата се приемат дъждовалните поливни системи. Това
съвсем естествено важи в пълна сила
не само за голф игрищата, но и за
всички зелени площи като паркове,
спортни терени, и дори в някои случаи за градината в частни домове.
С използването на съвременни
като техническо решение и качествени като изпълнение професионални
поливни системи могат да се постигнат условия, близки до идеалните и да
се гарантира равномерно напояване,
без създаване на прекалено сухи или
прекалено влажни зони. Също така,
функционирането на системата не
изисква специални усилия от страна

на персонала по поддръжката, осъществява се напълно автоматизирано
за необходимия период време и със
строго определено количество на
подаваната вода. Характерно за тях
е управлението на поливната система в зависимост от климатичните
условия. Следователно, основно предимство на автоматичните поливни
системи са възможностите, които
те предлагат за оптимизиране на
разходите за вода и електричество.

Оптимизиран разход на вода
и електричество
Системата за автоматично поливане е неразделна част от цялостния процес на изграждане и поддържане на тревни площи и градини като
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Родината на голфа
За родина на голфа претендират много държави, в които били популярни игри, наподобяващи съвременния голф. Например в Холандия много популярна била игра, наречена „Кolven“. Тя наподобява голфа, но се играела върху лед, а дупките били издълбани
в леда. И днес Холандия се смята за световна столица на ледения голф.
В Белгия пък била популярна подобна игра, наречена „Chole“. Римляните дали на съвременния свят друга игра, която била наречена „паганика“. Според китайците, прародителят на съвременния голф е древната игра „гуй ван“. И все пак за родина на класическия голф се смята малкото шотландско градче с име Сейнт Андрюс, а първото писмено свидетелство за съществуването на голфа датира от далечната 1457 г.
цяло и на голф игрищата в частност.
Ефективно е поливането, гарантиращо необходимото количество вода,
съобразно вида на напояваната растителност и метеорологичните специфики. По принцип е препоръчително системата да се настрои така, че
необходимото регулярно поливане да
се извършва вечер, през нощта или
много рано сутрин, за да бъде намален термичният шок, на които са
подложени растенията, дължащ се на
разликата в температурите на водата и въздуха. При поливане през деня
растенията много скоростно се охлаждат и това обикновено води до

влошаване на здравословното им
състояние.
С оглед на съвременните тенденции към енергопестене, не трябва да
се допуска излишен разход на вода и
консумация на електрическа енергия.
Постига се чрез оптимизирано разпределение на разпръсквачите и автоматично спиране на системата в
случай на валеж.

Отделните терени с различен режим на поливане
Ефективното поливане на голф
игрища е пряко свързано с отчитане
на специфичните им зони. Голф игри-

щата, освен че са големи като площ,
са разделени на отделни терени, изискващи различен режим на поливане.
Продължителността и честотата на
поливане на "грийна", например са различни от тези на "феруейя". В сравнение с "феруейя", "грийнът" се нуждае от по-често и по-обилно поливане. При класически изпълненото голф
игрище, например "рафът" не се полива, но спазването на това правило
не е задължително и се допускат изключения. Причината е, че при засушаване тези части от игрището не
биха изглеждали много приветливи.
За да може да отговори на изброените специфични изисквания, е препоръчително видът и топологията на
поливната система да се избере още
на етапа на проектиране на игрището. Задължителен е изборът на система, отговаряща на всички основни
изисквания. Добре е системата да
осигурява лесно обслужване, както и
бърза промяна на режимите на поливане. Необходимо е да се предвиди
монтажът на разпръсквачите по
начин, който да позволява равномерно напояване, както и разделяне на
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системата на еднородни зони. Зонирането се налага с оглед осигуряване на необходимото налягане и дебит
на водата с оглед коректно функциониране на разпръсквачите. По принцип чрез зонирането се осигурява и
необходимият режим на поливане на
видовете растения, за свежия вид на
които са необходими различно време
и количество вода на напояване. Условието е да не се комбинират различни видове разпръсквачи в една
обща зона, тъй като те се отличават с различни технически характеристики, като разход на вода, интензивност на поливане и работно налягане. По тази причина се препоръчва
за поливането на една зона да се
използва определен тип оборудване.

Основни елементи
на поливните системи
Системите за автоматично поливане се изграждат от няколко основни елемента. На първо място, системите се структурират с подходящи
разпръсквачи. Предлагат се различни
видове и размери в зависимост от
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терена и растителността, която ще
се полива. Поливните инсталации на
голф игрищата се проектират и изпълняват така, че всеки разпръсквач
би могъл да се контролира самостоятелно, по напълно автоматичен
начин, с отчитане на вида на напояваната площ, типа на терена, неговия наклон, както и изложението.
Друг основен елемент на системата са електромагнитните клапани,
групирани в отделни зони и скрити под
земята. Важен елемент от системите за автоматично поливане са и
тръбна мрежа, блок за управление,
датчици и допълнително оборудване.

Управлението
на поливните системи
На практика системите за поливане на голф игрища представляват
сложни автоматизирани платформи,
проектирането и изпълнението на
които изискват не само качествена елементна база, но и сериозни специализирани познания. И това е
напълно логично предвид факта, че
от поливните системи се изисква да
поддържат в перфектно състояние
огромни тревни площи, обособени в
различни зони. По тази причина и
фирмите, занимаващи се с инженеринг на голф игрища у нас, не са мно-

Легендата за голфа
За любителите му, голфът не е просто игра, а начин на живот, култура, в която
се преплитат традиции и предания. Легендата за възникването на голфа разказва за
един пастир, който бродейки по крайбрежните дюни, търсел развлечение в еднообразния си делник. И напълно безцелно ударил кръгъл камък с пръчката си. Камъкът изхвърчал
и случайно паднал точно една заешка дупка. На пастира заниманието му допаднало и
намерил верни съмишленици. Както всеки би могъл да се досети, с развитието на играта
камъните били заменени с топки, пръчките - със стикове, а заешките дупки със специално издълбани малки дупки.
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Малко терминология
ГРИЙН (GREEN) – неголям кръгъл участък, около самата дупка, с ниско подстригана
трева.
РАФ (ROUGH) – участък с висока трева, специално оставена от двете страни на
„феъруея“.
ФЕЪРУЕЙ (FAIRWAY) – участък с трева със средна дължина, заемаща голяма част от
игрището между „тия“ и „грийна“.
ТИЙ (TEE) - площадка от дърво или пластмаса, върху която се поставя топката, за
да се изпълни началния удар за всяка дупка. Значението на термина може да означава
площадка на полето (обикновено повдигната), от която се стартира играта за всяка
дупка.
КОЛЛЪР (COLLAR) – кръгъл участък около „грийна“ с трева по-ниска от „феъруея“, но
по-висока от тази на „грийна“.
БУНКЕР (BUNKER, SAND TRAP) - пясъчен трап, специално направен, за да усложни играта. Може да бъде разположен във „феъруея“ или съвсем близо до „грийна“.

го. Функционирането на цялата система се управлява от специализиран контролер, наричан масово и програматор. Задачата му е да контролира напоителните цикли, включително начален час, продължителност на работа, честота на изпълнение и необходимо количество вода.
Звучи елементарно, но като се отчете обстоятелството, че всяко
голф игрище се състои от отделни
терени, а всеки от терените от
отделни зони, всяка от които обхваща определен брой разпръсквачи и
клапани, ситуацията се усложнява
значително.
При избора на специализиран контролер се взимат предвид спецификите на напояваната територия и
необходимите функции, които трябва да поддържа системата. Естествено, колкото по-голяма е напояваната територия, толкова по-сериозни са и изискванията към контролера. Сред задължителните фактори, които следва да се вземат
предвид, са броят на отделните
поливни зони и възможностите режимът на напояване на всяка отделна зона да се програмира самостоятелно, в зависимост от конкретните изисквания към растителността.
Съвременните специализирани
контролери, използвани в системите за автоматично поливане, се
програмират лесно. Програмирането
би могло да се извърши на самия
контролер, през компютър чрез
съответното програмно осигуряване и дори дистанционно.

У нас се предлагат
и най-съвременни модели
Въпреки че бумът в изграждането
на голф игрища у нас е от скоро, на
българския пазар се предлагат специализирани контролери, поддържащи
най-съвременни функции, което позволява да се избере програматор, отговарящ на всички изисквания за конкретния случай. В зависимост от приложението, контролерите могат да се
монтират на открито или на закрито. При монтаж на открито те се
поставят в херметически корпус.
Във функцията на „мозък“ на системата често се използва програмируемо реле. Контролерът автоматично пуска и спира отделни части от
системата, чрез подаването на електрически импулси към съответните
електромагнитни клапани. Обикновено контролерът е автономно захранване, предимно чрез алкални батерии.
По тази причина при избора на поливна система следва да се обърне
специално внимание на живота на
батериите, а при поддръжката - на
текущото им състояние.
Разликата между различните специализирани контролери е основно в
набора от поддържани функции. Например, важно е контролерът да позволява въвеждането на няколко програми. Така при необходимост от
смяна на режима не е необходимо да
се препрограмира контролерът, а е
достатъчно просто да се превключи
режимът. Принципно, повечето програматори позволяват управление на
до четири зони на поливане. При необходимост от увеличаване на броя

на поливните зони е възможно добавянето на допълнителен модул. Съвременните модели специализирани контролери са с модулна конструкция и
позволяват включването на допълнителни модули.

Архитектура на системите
Системите за автоматично поливане на голф игрища се структурират по различен начин в зависимост
от изискванията на конкретния инвеститор или спецификите на приложението. Възможно е цялата система
да се управлява от общ контролер,
формиращ със или без компютър пулт
за мониторинг и управление. Друга
архитектура на системата включва
използването на специални контролери, вградени директно в задвижването на електромагнитните клапани,
от които се управляват отделните
поливни зони.
Към контролера биха могли да се
включат датчици за дъжд, например
или модул за дистанционно управление. В случай че започне да вали, датчикът за дъжд подава сигнал към контролера, който изработва изходен управляващ сигнал към задвижването на
клапана, прекратяващо подаването
на вода към разпръсквача. Посредством датчика за влажност на почвата се определя времето, в което е целесъобразно да започне поливането,
както и моментът на спиране на системата. При намаляване на влагата
в почвата до определено ниво, контролерът подава сигнал към клапана,
който отваря и поливният процес
стартира.
Част от системите за автоматично поливане на голф игрища е и
включването към структурата й на
метеорологични станции. На базата
на показанията от метеорологичната станция се изчислява необходимият обем вода и се внасят корекции в
автоматичния режим на работа на
системата. В зависимост от конкретните метеорологични условия се
регулира продължителността на работа на системата и нейната интензивност, а при необходимост системата автоматично се изключва, за да
не се допусне пренасищане на почвата с влага.
Статията продължава в следващия брой
на списание Технологичен дом.
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Тестери за изолационно
съпротивление
На състоянието на електрическите инсталации невинаги се
обръща достатъчно внимание. Мнозина са склонни да приемат,
че добрите професионални умения на изграждащия нова инсталация са достатъчни, за да гарантират качествата й. А за съществуващите инсталации не всеки се замисля, че параметрите
им могат да се променят поради въздействие на околната среда
и с времето. Реалистичният подход изисква провеждане на необходимите измервания при въвеждане на инсталацията в експлоатация и периодично при използването й. Това е важно не само
за нейното сигурно действие, но най-вече за безопасността на
ползващите я и на свързаните към нея уреди. В статията се
разглеждат факторите, определящи изолационното съпротивление на проводниците, и аспектите на неговото измерване.
Нормативна база
Според Наредба №3 от 18 септември 2007 г. на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството една от задължителните процедури при приемането на
електрическата инсталация в новопостроени сгради е проверката на
изолационното съпротивление. То
трябва да е над минимално допустимите стойности, указани в проекта
на инсталацията или в нормативен
акт, и се извършва преди първото й
свързване към мрежовото напрежение. Процедурата на измерването е
подробно описана в Наредбата, като
е подчертано задължителното изготвяне на протокол с резултатите.
Според стандарта IEC60634.6.61 на
Международната електротехническа комисия, приет и у нас, изолационното съпротивление между фазите на електрическата мрежа (т. нар.
живи проводници) и между всеки от
тях и нулата трябва да е над 0,25 MΩ
при измерване с постоянно напрежение 250 V, над 0,5 MΩ при напрежение 500 V и над 1 MΩ за напрежение 1000 V. Разделянето на което и
да е от напреженията със съответстващото му изолационно съпротивление показва, че в действителност

ÑÒÐ.

66

4*2008

се нормира нежеланият ток на утечка през изолацията със стойност под
1 mA. Чрез него може да се изчисли
границата на съпротивлението при
произволно напрежение на измерване. Например при 100 V съпротивлението трябва да е над 100V:1mA=100
kΩ. Този принцип се помни от специалистите като „изолационно съпротивление 1 MΩ на киловолт“.

Особености на изолационното
съпротивление
С течение на времето в материала на изолацията настъпват промени, които се задълбочават при значително нагряване и охлаждане на
проводниците, при овлажняването и
зацапването им, при наличие на виб-

рации. Всичко това налага периодична проверка на работещите инсталации и при намаляване на изолационното съпротивление взимане на
мерки за предотвратяване на повреди.
При прилагане на задължителното
за провеждане на измерването постоянно напрежение между два изолирани проводника протичат три
различни тока. Единият се нарича капацитивен ток и се дължи на неизбежно съществуващия капацитет
между тях. Токът е най-голям е в
момента на прилагане на напрежението и намалява до нула при зареждане на капацитета до изпитателното напрежение. Колкото по-голям
е капацитетът (по-дълги и по-близки един до друг проводници) толкова
повече време протича токът.
Изпитателното напрежение
създава електрическо поле в изолацията, което предизвиква натрупване на електрически заряд върху молекулите й (те се поляризират) и
подреждането им в посоката на
полето. И този ток е най-голям при
подаване на напрежението, когато
молекулите са без заряд и "разбъркани" и намалява до нула при завършване на поляризацията – молекулите са
се превърнали в диполи и са подредени. В изолацията неизбежно се
съдържа някакво количество влага и
молекулите на водата се поляризират по подобен начин, но по-бързо.
Времето за поляризация нараства с

Таблица 1. Оценка на състоянието на електрически инсталации

Опасна инсталация
Съмнителна инсталация (съществува
вероятност от предстояща повреда)

Коефициент на
изолационно
абсорбиране

Индекс на
поляризация

–

Под 1

1 – 1,4

1–2

Добра инсталация

1,4 – 1,6

2–4

Отлична инсталация

Над 1,6

Над 4
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увеличаване на капацитета между проводниците и когато изолацията и влажна и зацапана.
Третият ток е на утечката и именно той определя
действителното изолационно съпротивление и затова
понякога то се нарича съпротивление на утечката. Трите тока се събират и докато първите два не се нулират, изолационното съпротивление е по-малко от действителното. Поради това при измерване трябва да се
изчаква да спре увеличаването на съпротивлението и
тогава да се отчете стойността му, като средното
време за установяване на вярното показание е около 1
минута. Съпротивлението на утечка е обратно пропорционално на влажността на изолацията във вътрешността й и на нейната повърхност. И докато при вградените в стени инсталации и липса на повреди във BиK
промяната на влажността е малка, то зависимостта
от температурата задължително трябва да се взима
предвид – всяко нейно увеличаване с 10°С води до двойно намаляване на съпротивлението. Тези зависимости
налагат да се измерват и записват температурата и
влажността, за да може при бъдеща проверка на състоянието на инсталацията (в идеален случай правена при
същите условия) резултатите от измерването да се
сравнят с предишните стойности. Периодичните проверки са необходими, тъй като изолационното съпротивление намалява с времето.

Подготовка за измерване
На първо място инсталацията не трябва да е под
напрежение и е необходимо всички лампи, електроуреди
и други товари да се изключат заедно с автоматичните
предпазители. Особено важно е да няма съдържащи електроника товари като димери, таймери, луминесцентни и
енергоспестяващи лампи, тъй като те могат да бъдат
повредени при измерването. Върху проводниците на инсталацията, както и върху ключовете и контактите не
трябва да има кондензирана влага, нито нагар, тъй като
те силно намаляват изолационното съпротивление и
измерваните му стойности не са реални.

лите от време след нея се избират произволно, а всяко
от съпротивленията трябва да е по-голямо от минимално допустимото. Резултатите също се записват и служат за определяне на два параметъра на инсталацията.
Първият е коефициентът на изолационно абсорбиране,
представляващ отношението на съпротивленията в
първата минута и в 30-тата секунда след прилагане на
напрежението. Той отчита поляризацията на молекулите на влагата и на евентуални замърсявания и стойността му е обратно пропорционална на тяхното наличие
– по-голям коефициент означава по-малка влага и замърсявания. Използва се главно за съществуващи инсталации. Вторият параметър е индексът на поляризация, който
е отношението на съпротивленията в десетата минута
и първата минута и е мярка за качеството на самата
изолация. Оценката на състоянието на инсталацията се
прави с помощта на тези два параметъра и табл.1. Препоръчително е при нова инсталация да се определи индексът на поляризация, за да може чрез стойностите му
при следващи периодични проверки да се следи за промени в състоянието й. При съмнителна и особено при опасна инсталация трябва да се предприемат съответните
мерки за предотвратяване на авария.
Третият тип измерване също е за периодична проверка, но се извършва със стъпално увеличаващо се напрежение и по-рядко с плавно нарастващо напрежение. При
добра изолация на проводниците съпротивлението не
трябва да се променя с повече от 25% при десетократно
увеличение на напрежението. Когато изолацията е оста-

Видове измервания
на съпротивлението
Първият вид се нарича тест за годност и се провежда
преди първоначалното пускане на инсталацията в действие. Между фазата и нулата на еднофазна мрежа се
подава изпитателното напрежение, измерва се изолационното съпротивление, сравнява се с минимално допустимото и стойността му се записва. Същото се прави
и при трифазни мрежи, но измерванията са между всяка
двойка фази и между всяка от фазите и нулата.
Вторият вид е периодичната проверка на действащи
инсталации. Тя е особено важна, тъй като значителна
част от електроинсталациите в жилищните сгради у нас
са на най-малко 30-40 години и е твърде вероятно изолацията да е започнала да влошава качествата си. Подготовката за проверката е както при теста за годност,
но изпитателното напрежение се оставя приложено поне
10 минути, като се допуска да е до 100 минути. Измерва
се изолационното съпротивление в 30-та секунда, в първата и във всяка следваща минута до десетата. Интерва-

4*2008 ÑÒÐ. 67

> Èíñòðóìåíòè, ìàòåðèàëè
ряла, с появили се пукнатини в нея или
замърсена, съпротивлението й намалява с нарастване на напрежението.
Самото измерване може да се проведе чрез измерител с ръчно превключване на напрежението при продължителност до 1 минута, но има и уреди
за автоматичното му провеждане.

Прибори за измерване
Освен тестери за изолационно
съпротивление те се наричат мегаомметри, тераомметри и мегери, без
да има принципна разлика в наименованията. При най-стария тип тестери постоянното напрежение се създава от генератор, задвижван чрез
въртене на ръчка. Като правило
съвременните тестери са с вграден
източник на стабилизирано постоянно напрежение, получавано от подходяща електронна схема. В част от
тестерите то е с 3 или 5 стойности, избирани чрез превключвател,
най-често 250, 500 и 1000 V, а по-рядко
50 и 100 V. Първите три са задължителни за инсталации от електрическата мрежа, а последните две имат
допълнително приложение за измерване на комуникационни мрежи. За електрически мрежи средно напрежение
има тестери с максимална стойност
на напрежението 2,5 kV, 5 kV и 10 kV.
Все повече стават тестерите, осигуряващи изменение на напрежението със стъпка 10 V, 25 V или 50 V
между минималната и максималната
стойност.
Минималният обхват за измерване на изолационното съпротивление
е между 1 kΩи 100 kΩ, а максималният е не по-малък от няколко десетки
MΩ. Най-често той е няколко хиляди
МΩ (което е няколко GΩ). Има тестери с най-голям обхват няколко TΩ
(тераом = 1000 GΩ), а наскоро се
появи и прибор с обхват 1 PΩ (петаом = 1 000 000 GΩ).
Изборът на обхвата се прави чрез
превключвател както при обикновен
мултиметър, но има тестери с автоматично установяване на обхват,
в който грешката на измерването е
най-малка. Установеното постоянно
напрежение се получава между двете клеми на тестера, означени с "+"
и "-", чрез два кабела се подава на измерваните проводници и след като
измине необходимото време се отчита изолационното съпротивление.
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Голямото и опасно напрежение между кабелите налага повишено внимание при работа и своевременната им
замяна само с оригинални при появата на най-малък дефект. Грешката
при измерването е между ±2% и ±5%,
което реално не променя достоверността на резултатите.
При измерване на нова инсталация
е напълно възможно някъде да има късо
съединение. Затова някои тестери
могат да ограничават тока при наличието му до стойност между няколко десети от mA и няколкоmA. Постоянното напрежение на тестера неизбежно зарежда капацитета на инсталацията, което означава опасност от
докосване на оголен проводник. За
избягване на това някои модели автоматично разреждат капацитета след
завършване на измерването.
Тестерите за много големи съпротивления имат трета клема "Guard",
чрез която се намалява грешката при
измерването. Нейното свързване се
изяснява в документацията на тестера, но по принцип при измерване
на съпротивления под около 1 GΩ тя
не се използва и се оставя свободна.
Реална е вероятността по невнимание тестерът да се свърже към
инсталация под напрежение, което
може да го повреди. Поради това не
са малко тестерите, които при напрежение в инсталацията над 30 V
автоматично се превключват за работа като волтметър. Същевременно те могат да разреждат свързани
към инсталацията кондензатори.
Поради важността на коефициента на изолационно абсорбиране и
индекса на поляризация значителна
част от съвременните тестери
чрез вградената си електроника автоматично изчисляват тези два параметъра. Обхватът им започва от
0 и може да достигне до 100. Нерядко тестерите съдържат памет за
съхраняване между 100 и 500 резултата от измервания. Като допълнение към това може автоматично да
се провежда серия от измервания –
задава се изпитателното напрежение, времето между две съседни измервания чрез вграден таймер (то
може да е от части от секундата
до 99 s) и в паметта се запомнят
всички резултати. Някои тестери
могат да прехвърлят резултатите

в компютър, като за целта производителите предлагат съответния
програмен продукт. Прехвърлянето
може да се направи и в други устройства, например принтер, някои от
масово разпространените интерфейси като RS-232, IEEE-488 и USB.
Съществуват модели, позволяващи
също чрез компютър да се управляват измерванията.
Голямата част от тестерите са
с течнокристален дисплей за показване на резултатите в цифров вид,
но се предлагат и модели с аналогово отчитане чрез стрелка. Има тестери, които могат да покажат на
дисплея графика на промяната на
съпротивлението във времето (при
автоматично измерване). Така бързо
и без използване на табл. 1 може да
се направи оценка на качеството на
инсталацията. Удобството на работа е гарантирано от захранването
на тестерите с вградени батерии,
но има модели с допълнително захранване и от електрическата мрежа.

Комбинирани тестери
Те измерват и други електрически величини освен изолационното
съпротивление. Най-често това са
постоянно и променливо напрежение
с обхват 600 V или 1000 V, но могат
да се измерват и малки токове (например в границите от 1 рА до 1 mA).
Тъй като изолационното съпротивление не е единственият параметър на
електрическите инсталации, не малко тестери могат да измерват и
други техни параметри, например
съпротивлението на заземления, както и да се използват като веригопроверители. Едно от наименованията на подобни уреди е "многофункционални тестери за инсталации".

Тестери за комуникационни
мрежи
Принципът на действие и начинът
на измерване на изолационното
съпротивление е същият, както при
тестерите за електрически инсталации. Единствените разлики са помалкото изпитателно напрежение,
обикновено между 50 и 500 V и сравнително неголемите стойности на
максималния обхват, който е между
няколко стотици MΩ и няколко десетки GΩ.

